
KAKO PRIPRAVITI OTROKA 
NA DIGITALNO DOBO?





Starši se danes premalo pripravljeni 
soočamo s priložnostmi, ki jih nudi raz-
voj digitalne tehnologije. Priložnosti, ki 
jo tovrstna tehnologija nudi, so skoraj 
neomejene, posledično pa nam prav ta 
tehnologija hočeš nočeš kroji družinsko 
življenje, življenjski stil, vzorce življenja, 
spreminja naše stare, s strani naših staršev 
preizkušene navade, način preživljanja 
profesionalnega življenja in tudi prostega 
časa. 

Kot ste opazili, se spreminja način 
vzgoje naših otrok. Današnji otroci in 
mladostniki so drugačni. Kakor je življenje 
odraslih že prežeto z digitalnimi tehnologi-
jami, je tudi življenje otrok in mladostnikov 
še tesneje povezano s televizijo, osebnimi 
računalniki, tablicami, pametnimi telefoni 
ipd. Dejstvo je, da se temu ne da izogniti, saj 
si modernega načina življenja na drugačen 
način brez uporabe digitalnih medijev ne 
moremo predstavljati. Ugotavljate, da je 
digitalni svet postal svet, v katerem vaši 
otroci živijo, vi pa ga le uporabljate.

KAKO VZGAJATI V DIGITALNEM SVETU?

VAŠ CILJ
Cilj vzgoje za digitalni svet je otroka naučiti tehnologijo uporabljati odgovorno, 
zmerno, vestno, prijazno. Danes je pomembno vzgojiti »digitalnega državljana«, otro-
ka v mladostnika, ki ne bo pasivna žrtev tehnologije, ampak kritični uporabnik, vzgojiti 
ga v odraslega, ki bo znal ločiti med fantazijo in realnostjo.



Starši vse pogosteje opažamo, da otrokov 
stik s tehnologijo postaja vse zgodnejši, že v 
najzgodnejši dobi je okolica novorojenčka 
in dojenčka prepredena z najrazličnejšimi 
napravami, ki na dotik ali gib izvabljajo 
zvoke in svetlobne učinke. Že zelo zgodaj 

začno otroci (in znajo) komunicirati tudi 
prek »navadnega« ali pametnega telefo-
na, v življenje pa hitro vstopi tudi tablica 
ali ose bni računalnik, na katerem starši 
pogosto predvajamo animirane filme ter 
zvočne pravljice. 

STIK Z DIGITALNIMI TEHNOLOGIJAMI JE VSE ZGODNJEJŠI

Vaša naloga kot starša je otroka varno vpeljati v svet digitalne tehnologije in 
ga usposobiti za uravnoteženo in odgovorno uporabo.



Najbolje kar takoj, ko otrok izrazi zaniman-
je za to. Verjetno hočemo imeti vsaj nekaj 
kontrole pri tem, vendar opažamo, da 
otroci tehnologijo prevzamejo prej, kot ste 
pričakovali. Opažamo, da se otrok ustavi 
pred TV-sprejemnikom in kot uročen zre 
vanj. Ne pomaga, če ga pokličete po ime-
nu ali ga fizično odstranite. Gibljive slike in 
barve so ga prevzele. Sprejemnik je treba 
ugasniti. Ogled videovsebin naj bo le v 
času, za katerega se boste dogovorili. 

Tudi pametni telefoni so postali stalnica pri 
naših otrocih in mladostnikih, saj ga upora-
bljajo že pravzaprav vsi ali pa velika večina, 
uporabljajo jih predvsem za tekstovna 
sporočila in skupne klepetalnice ter ogled 
videoposnetkov. Naučite otroka odgo-
vorno uporabljati telefon. Nič ne pomaga, 
če npr. mladostniku za kazen vzamete 
telefon ali tablico, saj ga tako izolirate od 
vrstniške skupine, tvegate konflikt, proble-
ma pa ne bo rešilo. Prepoved pogosto ne 
vodi nikamor. Ne zamudite priložnosti 
in ga raje že od samih začetkov naučite 
uravnotežene uporabe.

KDAJ ZAČETI OTROKA UVAJATI IN NAVAJATI 
NA DIGITALNO TEHNOLOGIJO?



KAKŠNI SMO MI, TAKŠNI SO NAŠI OTROCI

Gotovo ste ugotovili, da besede ne zaležejo. 
Če se sprašujete zakaj, je najverjetneje to, da 
običajno sami uporabljamo tehnologijo na 
način, na katerega ne želimo, da jo upo-
rablja naš otrok. Če je televizijski sprejemnik 
prižgan kar tako »za ozadje«, če ste veliko časa 
za računalnikom, pišete SMS sporočila, ste 
»neprestano« na telefonu, potem je razlog za 
težave pri vzgoji na dlani. Spremeniti se mo-
ramo najprej mi, šele nato se bodo sčasoma 
zgodile spremembe tudi pri naših otrocih. 
Odgovorna in uravnotežena uporaba digitalnih medijev se začne pri nas. Mi smo tisti, 
ki odločamo o načinu življenja v naši družini. Raziskave (Gold, 2015) ločijo starše na tri 
skupine. Velika skupina staršev je tista, ki veliko uporablja tehnologijo (teh je približno 40 
%), preživi približno 4 ure pred TV-sprejemnikom in vsaj 3,5 ure brska po spletu ter 2 uri 
preživi pri pametnem telefonu. Več kot 50 % staršev ima TV-sprejemnik prižgan ves dan. 
80 % staršev iz te skupine uporablja tehnologijo, da zamoti svoje otroke. Le 16 odstot-
kov družin spada v skupino, ki digitalno tehnologijo uporablja redko in se prekomerni 
uporabi izogiba. 

V KATERO SKUPINO STARŠEV SODITE VI?



Otroci so v vseh obdobjih svojega življenja 
izredno dojemljivi, »gnetljivi«, so kot gobe 
in srkajo vse, kar jim pride na pot, hkrati pa 
tudi ranljivi in občutljivi. Digitalni mediji 
pomembno vplivajo tudi na njihov raz-
voj.
Raziskave kažejo, da predšolski otroci, 
ki uporabljajo računalnik, bolje razvi-
jejo sposobnosti kot njihovi vrstniki brez 
možnosti uporabe računalnika. Tako je 
skupina malčkov starih tri do pet let, ki so 
bili v stiku z računalnikom tri- ali štirikrat 
na teden, dosegla višje rezultate na mer-
jenjih sposobnosti za šolo kot skupina, ki 
je preživela manj časa pred računalniškim 
zaslonom.

TELESNI RAZVOJ
Raziskave kažejo sicer nejasno povezavo 
med uporabo digitalne tehnologije in de-
belostjo otrok, ki so ji izpostavljeni, je pa 
dejstvo, da se otrok, ki preživlja večino svo-
jega prostega časa za najrazličnejšimi ek-
rani, bistveno manj giblje, kar lahko vodi v 
debelost oz. rizično vedenje, ki posledično 
vodi v debelost in bolezni povezanih z njo. 
Še posebej so ogroženi otroci, ki imajo 
TV-sprejemnike ter osebne računalnike 
v svoji sobi.

TELESNI, ČUSTVENI IN KOGNITIVNI RAZVOJ TER DIGITALNI MEDIJI



KOGNITIVNI RAZVOJ
Opazovanja znanstvenikov kažejo, da digitalna tehnologija, če se uporablja v pravšnji 
meri, pospešuje razvoj sposobnosti vašega otroka. Videoigrice krepijo vizualni spomin, 
učinkovitost časovnega odzivanja, pozornost, koncentracijo, sposobnost hkratnega 
reševanja kompleksnih problemov, koordinacijo oko – roka, internet spodbuja sposob-
nost iskanja rešitev, podatkov, krepi vizualno percepcijo, družbeni mediji širijo baze 
znanj, jezik in pismenost ter sposobnost organiziranja informacij. Seveda pa pretira-
vanje in zloraba digitalnih medijev te ugodne učinke izniči. Dogovarjajte se za 
čas uporabe.

ČUSTVENI RAZVOJ
Za razliko od splošnega prepričanja digitalni mediji krepijo povezave med vrstniki, ob-
staja pa možnost, da bodo tisti mladostniki s slabimi socialnimi veščinami in niz-
ko samopodobo ter nagnjenostjo k depresiji imeli večjo verjetnost, da postanejo 
žrtve zlorab. Na splošno so lahko odgovorno uporabljani družbeni mediji močno orod-
je za krepitev samospoštovanja.



SPANEC IN DIGITALNI MEDIJI

Raziskave, narejene v zadnjih dveh desetletjih (Wolfson in Carscadron, 1998) kažejo, da 
otroci in mladostniki danes spijo v povprečju 37 minut manj, kot je priporočena količina 
spanca. Vendar vse priporočane količine spanca temeljijo na nekem splošnem konsen-
zu. Trenutno naj bi malčki spali približno 11 ur, prav tako predšolski in šoloobvezni otroci, 
ter 9 do 10 ur najstniki. Pomanjkanje spanja je neposredno povezano z zmanjšano po-
zornostjo, razdražljivostjo, kognitivnimi motnjami in prekomerno težo. Svetloba, ki jo 
oddajajo različni zasloni, preprečuje izločanje melatonina, ki uravnava cikel budnosti in 
spanja, zato je tako težko otroku zaspati. Dejstvo je, da prekomerna uporaba digital-
nih medijev zvečer krajša spanec, zato skupaj z otrokom določite smiselno uro za 
izklop aparatov in sprejemnikov. Vzpostavite ritual. 

Obdobje Količina spanja

predšolski otroci 11–12 ur

šoloobvezni otroci Vsaj 10 ur

najstniki 9 do 10 ur

odrasli 7 do 8 ur

 



Sodeč po raziskavah leta 2011 je 10 % 
otrok mlajših od 2 let že uporabljalo mo-
bilno napravo, 2013 pa že kar 38 %. V tem 
času je kar 50 % otrok, starih 8 let, že upo-
rabljalo aplikacije na pametnih telefonih in 
tablicah. Do štirinajstega leta starosti upo-
raba digitalnih medijev doseže vrhunec, 
takrat več kot 75 % mladostnikov inten-
zivno uporablja digitalno tehnologijo. To 
navidezno kaže, da je doba »staromodne-

ga« igranja z igračami in branjem pravljic 
otrokom ter plezanja po sosedovi češnji 
definitivno mimo. Pa ni res. Na vas je, da 
uporabo naprav uravnotežite z odgo-
vornim in polnovrednim starševstvom. 
Čas, ki ga imate, namenite osebnemu stiku 
z otrokom ali mladostnikom. Klasična igra 
z otrokom je nadvse pomembna in naj bo 
prisotna vsak dan, prav tako pogovori z 
mladostnikom. 

Ne uporabljajte naprav namesto varuške, 
otrok rabi vašo pozornost. 

UPORABA DIGITALNIH MEDIJEV IN DOM



Tudi šolsko delo se danes močno razlikuje od načina dela, ki smo ga poznali starši. Danes 
je uporaba digitalnih medijev ena integralnih delov šolskega dela, tako da je otrok nujno 
v stiku z njimi. Ob pravilnem vodenju otroka digitalna tehnologija pripomore k učenju, 
organizaciji dela in planiranju. Mnoge domače zadolžitve so povezane z iskanjem in-
formacij na internetu, pogosto so tudi vaje objavljene kar na šolski spletni strani. Da 
bi se izognili nepotrebnemu preverjanju, ali je otrok pri šolskem delu ali le brska po 
medmrežju, naj bo osebni računalnik postavljen v skupni sobi. Tako boste imeli nadzor 
nad njegovim delom. Če naloga zahteva uporabo medmrežja, naj to nalogo opravi zad-
njo. 

DIGITALNA TEHNOLOGIJA JE ODLIČEN PRIPOMOČEK 
PRI ŠOLSKEM DELU

Telefoni in ostali komunikacijski aparati (tablice ipd.) naj bodo v tem času izklopl-
jeni ali jih imejte shranjene pri sebi. 



NEKAJ VODIL ZA STARŠE

• Televizijo postavite le v dnevno sobo. 
• Če televizije ne gledate, sprejemnik ugasnite.
• Izogibajte se prekomerni uporabi telefona ali tablice.
• Otrok naj ne hodi spat z aparatom (telefonom ali tablico).
• Določite omejen čas za uporabo digitalnih medijev. 
• Seznanite se z otroku primernimi vsebinami, aplikacijami.
• Uporabo interneta, tablice ipd. nadzorujte.
• Nastavite starševsko geslo.
• Postavite jasna pravila in vztrajajte pri njih.
• Spodbujajte raziskovanje in iskrenost.
• Uporaba naj bo privilegij in ne pravica otroka.
• Digitalna tehnologija je orodje, ne cilj.
• Digitalni odtis se začne že ob rojstvu.
• Spodbujajte video in internetne vsebine, ki ne vsebujejo nasilja.
• Zasebnost na spletu ne obstaja.



Če opažate, da preživi vaš otrok ali mla-
dostnik večino prostega časa za ekranom 
osebnega računalnika, kosilo poje pred 
ekranom, če pošlje več kot 120 SMS-
jev na dan, če ugotovite, da se je račun 
za telefon zaradi nenehnih pogovorov 
izredno povečal, če mladostnika sredi 
šolskega tedna ulovite sredi noči sedeti za 
računalnikom, zjutraj pa ne zmore odhoda 
v šolo, mu je vseeno za ocene, je slabe 
volje, razdražljiv in konflikten, ko mu izklo-
pite računalnik ipd., je očitno, da je meja 
že prekoračena. Ukrepajte! Skupaj z 
otrokom naredite sporazum o uporabi 
digitalne tehnologije.

Goldberg je odvisnost od interneta poi-
menoval motnja internetne odvisnosti 
(angl. IAD), strokovnjaki pogosto upora-
bljajo tudi termin problematična raba in-
terneta (angl. PIU). O motnji oz. odvisnosti 
lahko govorimo, če so opažene naslednje 
komponente (v Griffiths, 2005):

1. željnost (želja biti neprenehoma »on 
line«),

2. sprememba počutja (ko smo dobre 
volje le, če smo »on line«),

3. višanje tolerance (moramo biti vse 
dlje »on line«, da smo dobre volje),

4. odtegnitveni sindrom (neprijetni 
občutki in stiske, ko smo »off line«),

5. konfliktnost (konfliktno vedenje, 
povzročeno zaradi zlorabe intern-
eta),

6. ponovitev (nagnjenost k ponovitvi 
rizičnega vedenja). 

JE MOJ OTROK PREKORAČIL VSE MEJE?



Kot ste že opazili, omejevanje ali prepove-
dovanje uporabe še posebno pri najstnikih 
ne obrodi sadov. Pogosto stroge sankcije 
trčijo ob kljubovalno vedenje vašega otro-
ka in še tako stroga kazen ne omaja svoje-
glavosti. Pogosto se kazen konča s konflik-
tom, iz katerega ne vidite več izhoda.
Sedaj je čas za dogovore, za pogajanja. 
Sestavite dogovor, ki bo ustrezal tako 
vam kot otroku. Jasno določite smernice 
in pravila. Naj se otrok ne počuti stisnjen 
v kot, ampak da soodloča, ima besedo 
pri končnem dogovoru. Takšni dogo-
vori ima jo večjo možnost, da bodo 
spoštovani.

Temelji za dogovor:
Cilje razvrstite po pomembnosti (npr. več 
branja, manj interneta, manj telefonskih 
pogovorov …).

• Cilji naj bodo realni.
• Načrt naj bo realno izvedljiv.
• Nagrade naj bodo časovno blizu.
• Nagrade naj bodo skromne.
• Pričakovanja naj bodo konkretna in 

preprosta.
• Dogovor mora biti razumljiv tudi 

otroku.
• Dogovor naj temelji na iskreni želji 

obeh do spremembe.
• Kazni naj ne bodo hude ali dolgotraj-

ne.

DOGOVOR O UPORABI DIGITALNE TEHNOLOGIJE



KDAJ?
To vprašanje je eno temeljnih. Kdaj in koliko časa naj otroku 
dovolim uporabo digitalnih tehnologij? Odločitev je sicer 
vaša, a pediatri priporočajo približno 2 uri dnevno, odvisno od 
starosti otroka in vrste tehnologije. (Telefon težko natančno 
omejimo, saj ga uporabljamo po malem ves dan).

KJE?
Najbolje je, da je računalnik, telefon ipd. v skupnih prostorih, 
kjer je uporaba lahko pod nadzorom. Tudi naloge, ki jih otrok 
opravlja doma (če je le mogoče), je najbolje, da opravi v skup-
nih prostorih, kjer ste mu lahko na voljo.

Kaj sestavlja tak dogovor? Najbolje je, če se držite  petih »K«.
Kdaj? – Kje? – Kaj? – Kdo? – Kaj pa če?



KAJ?
Kaj oziroma katere spletne vsebine in aplikacije so za vašega 
otroka dobre in katere ne? Osredotočite se na tiste vsebine, 
ki so kvalitetne in izobraževalne, seveda tudi razvedrilne ne 
smejo izostati. Izognite se vsebinam, ki vsebujejo elemente 
nasilja ali uporabnika vabijo na strani, ki so za vas sporne. 

KDO?
To vprašanje se nanaša na oblikovanje osebnosti na spletu. 
Kdo oziroma kako želi biti otrok predstavljen na spletnih ko-
munikacijskih kanalih (Facebook, MySpace, YouTube ipd). To 
je ključno vprašanje, saj je potrebno vzgojiti uporabnika, ki 
loči med svojo pravo identiteto in identiteto (profilom), s ka-
tero se predstavlja na spletu, tako se bo znal izogniti pastem, 
ki jih prinašajo komunikacijski portali.

Skupaj z otrokom določite nabor vsebin, ki jih bo uporabljal, 
spletne strani, ki jih bo obiskoval.



KAJ ČE?
Vsak dogovor mora imeti definirane načine kršitev in rešitve, ki 
vodijo v razrešitev težav. Za uspeh dogovora je že v izhodišču 
najpomembneje, da pravil ni preveč. Če otrok krši čas upo-
rabe, mu postopoma skrajšajte dovoljen čas uporabe, če v 
kršitvah vztraja, mu omejite uporabo za kak dan. Ne začnite 
prestrogo. Seveda omogočite tudi možnosti, da se za storjene 
kršitve odkupi.
Bolj problematična je kršitev vsebine (obisk nedovoljenih 
spletnih strani, spletno nasilništvo, lažna identiteta, stiki z 
neznanci, zlorabe bančnih kartic na spletu, kraja gesel, nakup 
alkohola ali drog po spletu ipd.). V tem primeru tablico ali ose-
bni računalnik odstranite – kazen mora biti primerna kršitvi. 
Računalnik naj odtlej uporablja izključno za šolsko delo. Otrok 
naj s primernim ravnanjem (opravičilo napadenemu, izbris 
lažnih profilov, ponastavitev gesel, spremembi vedenja …), 
ki ga določite skupaj, odsluži kazen. V primeru težjih kršitev 
priporočamo, da obiščete tudi strokovnjaka, ki se ukvarja s to 
problematiko. Vedno pa pustite rešitvam odprta vrata.

Pri oblikovanju dogovora morate sodelovati VSI, ki boste  udeleženi. 
Otrok naj sodeluje pri oblikovanju pravil in tudi rešitev ob primeru kršitev. 

Dogovor napišite na papir!



NEKAJ O SPLETNEM NASILNIŠTVU

Spletno nasilništvo je pogost pojav, ki se dogaja na medmrežju. Je zloraba moči v 
odnosih in se kaže kot ponavljajoče se verbalno, psihično ali fizično obnašanje, ki ima 
namero povzročiti psihološko ali fizično škodo. Lahko je prikrito ali odkrito. Pogosto je 
skupinsko. Na žrtvah lahko pušča težke posledice.
KAKO GA PREPOZNAMO?
Žrtve spletnega nasilništva reagirajo na nasilje zelo različno, pa vendar lahko rečemo, 
da so največkrat vase zaprte, nezaupljive, depresivne, izogibajo se običajnim socialnim 
stikom v šoli, se izogibajo sošolcem in vrstnikom, slabo spijo, pogosto izostajajo od 
pouka, ocene pogosto padejo.

• 

KAJ LAHKO NAREDIMO STARŠI?

• POSLUŠAJMO OTROKA, kaj želi povedati.

• POJASNIMO mu, da krivda ni na njegovi strani.

• VPRAŠAJMO ga, kaj bi on naredil in ali želi vašo pomoč.

• POGOVORIMO se o učinkovitih strategijah.

• POVEŽIMO SE s šolo.



KAJ LAHKO V TEM PRIMERU SVETUJEM SVOJEMU OTROKU?

1. Se ne odzove na napade.

2. Se izogiba okolju (socialnim mrežam), ki ga nasilneži izkoriščajo za napade.

3. O nasilju naj takoj pove meni ali odgovornim osebam na šoli.

4. Naj reče nasilnežu »NE«.

5. Naj blokira uporabnika omrežja, ki je napadalen.



SPLETNE KLEPETALNICE IN SOCIALNE MREŽE SO LAHKO 
TUDI PROSTOR ZA SPOLNO NADLEGOVANJE IN NAPADE

Po podatkih statističnega urada RS po uporabi medmrežja prednjači starostna skupina 
otrok med 10 in 15 let (kar 98 % jih je), velika večina jih sodeluje na spletnih socialnih 
mrežah, 22 % jih uporablja spletno kamero. Ker ta skupina mladostnikov v tem obdobju 
oblikuje tudi spolno identiteto in je na tem področju vse bolj aktivna, hkrati pa brez 
izkušenj in sposobnosti samovarovanja – je najranljivejša za spolne napade s strani nez-
nanih uporabnikov spleta. Opažamo, da je v tej skupini v porastu t. i. »sexting« (20 % 
mladih med 13 in 20 letom), kjer si uporabniki pošiljajo slike s spolno vsebino s pomočjo 
mobilnih telefonov. Taka komunikacija je visoko rizična, saj posameznika dodobra raz-
gali, vsebine pa prosto zaokrožijo po spletu.

Zavedati se je potrebno, da je enkrat 
objavljeno vsebino zelo težko ali celo 
nemogoče izbrisati z medmrežja.



Če sumimo, da se naš mladostnik/-ica 
vede rizično (npr.): 

• nekritično razkriva svoje osebne  
podatke;

• pošilja svoje slike neznancem;
• se udeležuje spletnih pogovorov  

o seksu;
• piše vulgarne tekste in sporočila na  

spletu;
• pogosto obiskuje strani z eksplicitno 

spolnostjo;
• uvršča neznance na listo spletnih  

prijateljev itd.;

je najbolje, če:
• opravite nadzor nad zgodovino na 

spletnem brskalniku;
• vklopite starševski filter na spletnem 

brskalniku;
• opravite iskren pogovor z 

mladostnikom/-ico;
• narediti dogovor o tipih strani in social-

nih omrežij, ki jih lahko uporabi;
• pojasnite nevarnosti, ki jih tako vedenje 

prinaša …

Če opazite, da je vaš mladostnik/-ica žrtev spolnega nadlegovanja, da je na 
spletnih klepetalnicah dobival slike in ponudbe s spolno vsebino, je vaša odgo-
vornost, da takoj o tem obvestite policijo. Pošiljanje slik s spolno vsebino, nago-
varjanje in omogočanje ogleda pornografskih strani, ponujanje spolnih uslug 
ali materiala s spolno vsebino je KAZNIVO DEJANJE in se preganja po uradni 
dolžnosti! (KZ-1, 176. člen)

KAJ NAREDITI, ČE SUMIMO, DA JE 
MLADOSTNIK/-ICA ŽRTEV SPOLNEGA NAPADA?

POGOVARJAJTE SE. NAJ SPOLNE TEME NE BODO TABU!



Če ocenjujete, da je vaš otrok oz. 
mladostnik prekoračil postavljene meje 
in se pri uporabi digitalnih medijev vede 
rizično, je čas, da pravila dogovora skupaj 
določite. Dogovor zapišite in določite 
načine izvajanja. Jasno določite pravila 
in posledice ob kršenju. Vztrajajte. 

Če dogovori ne bodo zalegli, je najbolje, 
če poiščete strokovno pomoč, obiščete 
Svetovalni center za otroke, mladostnike 
in starše Maribor ali pokličete na telefon 
02 23 49 700, kjer vam bomo svetovali 
kako naprej.
Če sumite, da je vaš otrok ali mladostnik 
žrtev spletne zlorabe s strani vrstnikov, ob-
vestite šolo, v primeru spolnega nadlego-
vanja pa policijo.

STARŠI!
Odgovornost je na vas. Vi ste tisti, ki zmorete narediti spremembo v življenju 
in naučiti narediti spremembo tudi vašega otroka. To je najboljša popotnica za 
varno in uravnoteženo uporabo digitalnih tehnologij ter zdravo življenje!

KAM SE OBRNITI V PRIMERU TEŽAV?
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