Zdravje in nezaželeno vedenje srednešolcev
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Veèina srednješolcev
doživlja stres in strah
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!Stres je v zadnjem

! V povpreèju je bil srednješolec telesno

aktiven veè kot 20 minut dnevno okvirno 17
dni v zadnjem mesecu.
! Vsaj enkrat v zadnjem mesecu je kadila
cigarete slaba èetrtina srednješolcev.
! Vsaj eno alkoholno pijaèo je v zadnejm
mesecu spilo slabih šest izmed desetih,
prepovedane droge pa 13,5 % srednješolcev.
! Orožje jih je imelo pri sebi vsaj enkrat v
zadnjem mesecu veè kot deset odstotkov,
dobrih 5 % pa je orožje vsaj enkrat v zadnjem
mesecu prineslo tudi v šolo.
! Tujo lastnino je unièilo vsaj enkrat v
zadnjem letu skoraj petina srednješolcev.
! 15 % jih je v zadnjem letu kradlo.
! Malo manj kot vsak peti srednješolec je bil
v zadnjem letu vsaj enkrat udeležen v pretepu.
! Tretjina jih je igrala igre na sreèo vsaj enkrat
v zadnjem letu. Vsak deseti srednješolec igra
igre na sreèo vsaj enkrat meseèno.
! Malo manj kot 50 % jih ni v zadnjem letu
neupravièeno manjkalo pri pouku. Skoraj 10 %
jih neupravièeno manjka tedensko.
! Le dobra èetrtina v zadnjem letu ni
prepisovala pri testih.

letu obèutilo kar 95 %
srednješolcev. Skoraj
polovica ga obèuti vsaj
enkrat tedensko.
Zaninivo le slabih 15 %
srednješolcev v
zadnjem letu ni imelo
konflikte s starš
V zadnjem letu je bila
èetrtina vsaj enkrat
ustrahovana. Dobra
petina je bila v zadnjem
letu vsaj enkrat
nadlegovana preko
spleta ali elektronskih
sporoèil.
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! Raziskava: Mediji in srednješolci v

Sloveniji (2016)
! Najava raziskave: Mediji in

osnovnošolci v Sloveniji (1-6 razred)

Uvodnik
Pozdravljeni pri tretji izdaji
spletnega informatorja Medijska
pismenost.si, katerega namen je
informiranje raziskovalcev in širše
javnosti o raziskavah na temo
Medijske pismenosti.
Tokrat vam predstavljamo
objavljeno raziskavo Mediji in
srednješolci v Sloveniji. Hkrati
najavljamo raziskavo Mediji in
osnovnošolci v Sloveniji, katero
bomo tudi v kratkem objavili. Vsi
zbrani podatki bodo na volju tudi v
Arhivu družboslovnih podatkov.
Želimo si, da se nam v prizadevanjih
pridružite in nas kontaktirate, èe
delujete na podroèju ali èe imate
predloge, želje ali vprašanja.

Mediji in srednješolci v
Sloveniji (o raziskavi)
Na podlagi 818 mnenj
srednješolcev smo analizirali
izpostavljenost medijem v povezavi
z izbranimi podroèji življenja
srednješolcev:
o kritièno vrednotenje informacij v
medijih
o sposobnost koncentracije pri
šolskih obveznostih
o delikventnost
o vandalizem v in izven šole
o varovanje zasebnosti in deljenje
osebnih informacij na spletu
o volja do življenja
o uèni uspeh.
Celotno poroèilo: www.pismenost.si

Mediji in srednješolci v Sloveniji
Povpreèna izpostavljenost medijem
Povpreèje gledanja TV videov in filmov srednješolcev je približno 100
minut dnevno, povpreèje uporabe mobilnega telefona pa 200 minut.
Najmanj berejo tiskane medije saj 30 % srednješolcev tiskane medije ne
bere. Okvirno tri èetrtine srednješolcev posluša radio 15 minut ali veè.
Tablico ali raèunalnik tri ure ali veè dnevno uporablja dobra tretjina
anketiranih. Dobro polovico posluša glasbo veè kot uro dnevno.
V povpreèju igra srednješolec dnevno skoraj eno uro video iger dnevno
(dve tretjini tega èasa igrajo nasilne igre). Tudi razlike med njimi so
velike. Video igre igra 15 minut dnevno ali veè skoraj dve tretjini
srednješolcev. Dve uri ali veè dnevno pa igra video igre 12 % vprašanih.
Okvirno tretjina jih igra video igre uro ali veè dnevno. Video igre igra
veliko veè fantov kot deklet. Video igre z nasilno vsebino igra 3 ure ali
veè dnevno skoraj 10 % srednješolcev (tvegana skupina – moèna
povezava z nezaželenim vedenjem).
Na družbenih omrežjih je 94 % srednješolcev prisotnih 15 ali veè minut
dnevno. Povpreèje èasa, ki ga dnevno preživijo na družbenih omrežjih, je
dve uri in pol. Na družbenih omrežjih ni prisoten le eden od 20
srednješolcev. Skoraj polovica srednješolcev preživi dnevno dve uri ali
veè na družbenih omrežjih.

Izpostavljenost medijem zgornje tretjine najbolj izpostavljenih
Zgornja tretjina (velikih) uporabnikov tradicionalnih medijev
(televizija, video ali filmi, radio, glasba, tiskani mediji) je izpostavljena
tradicionalnim medijem 6 ur dnevno ali veè.
! Zgornja tretjina (velikih) uporabnikov ekranov (televizijo, video ali
filmi, raèunalnik/tablica, mobilni telefon, video igre) je izpostavljena
ekranom 10 ur dnevno ali veè.
! Zgornja tretjina (veliki) uporabnikov pasivnega gledanja TV je
televiziji izpostavljena veè kot 2 uri dnevno;
! Zgornja tretjina (veliki) uporabnikov družbenih omrežij le-te
uporablja veè kot 3 ure dnevno.
!

Veèja izpostavljenost medijem in življenja srednješolcev
Veliki uporabniki tradicionalnih medijev in veliki uporabniki družbenih
omrežij (zgornja tretjina) so v primerjavi z malimi (spodnja tretjina
srednješolcev)
! manj fizièno aktivni,

! imajo v povpreèju slabši uèni uspeh lani in slabše ocene letos,
! veèkrat uživajo alkohol,
! veèkrat nosijo orožje/tudi v šolo,
! veèkrat poškodujejo tujo in šolsko lastnino,
! so veèkrat ustrahovani in ustrahujejo druge,
! veèkrat neupravièeno manjkajo pri pouku in pri testih prepisujejo,
! veèkrat kradejo in so udeleženi v pretepih,
! imajo veè konfliktov s starši,
! so veèkrat obupani in žalostni
! svoje zadovoljstvo z življenjem ocenjujejo slabše,
! so veliko veèkrat objavili sliko sebe v provokativni pozi,
! so veliko veèkrat objavili sliko drugih, ko so jih ujeli delati nekaj
nenavadnega, zabavnega (žrtve).

