
        

  
                          
 

Ljubljana, 16. marec 2023 

 
Medijska kultura in digitalna pismenost 

Strokovni posvet, ponedeljek 27. marec 2023, Fakulteta za družbene vede 

Mediji so vedno pomemben dejavnik v življenju mladih, a od pojava mobilnih naprav in družbenih omrežij 
so se njihove interakcije s tehnologijo radikalno spremenile. Raziskovalci in raziskovalke imamo dokaj 
natančne ocene, kolikšen del dneva mladi posvečajo (mobilnim) tehnologijam in na katerih družbenih 
omrežjih preživljajo največ časa, a to še ne pomeni, da tudi razumemo njihove medijske prakse. 

Zato je toliko pomembneje razumeti aktualne izkušnje mladih z mediji in digitalnimi tehnologijami, saj jih 
uporabljajo doma in v šoli, pri pouku in v prostem času. Vsaj deloma lahko k temu prispevamo z izsledki 
vseslovenske raziskave, ki jo izvajamo na Fakulteti za družbene vede in Pedagoški fakulteti Univerze v 
Ljubljani v okviru projekta Medijski repertoarji mladih: Socialni, politični in kulturni aspekti 
digitaliziranega vsakdana, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
in v kateri je sodelovalo več kot 3.000 učencev in dijakov osnovnih in srednjih šol.   

Del ključnih ugotovitev bomo strokovni javnosti predstavili na strokovnem posvetu, ki je namenjen 
zaposlenim na osnovnih in srednjih šolah ter drugim strokovnjakom, ki delajo z mladimi. 
 

 
Program 

 
9:30-10:00  Registracija in sprejem udeležencev 

Preddverje Velike dvorane, 2. nadstropje 
 
10:00-11:00  Medijske prakse in rabe tehnologij med osnovnošolci in dijaki: ključne ugotovitve 

raziskave, Tanja O. Črnič, Dejan Jontes, Katja K. Ošljak  
P21, 1. nadstropje 

 
11:00-11:15  Odmor in razdelitev v delavnice 

Preddverje Velike dvorane, 2. nadstropje 
 
11:15-12:30  Digitalna pismenost: primerjave med mladimi, starši in učitelji, Veronika Tašner, 

Nika Šušterič in Katja K. Ošljak 
P18, 1. nadstropje 
 

11:15-12:30  Branje v dobi digitalnih medijev, Dejan Jontes, Maruša Pušnik in Breda Luthar 
P21, 1. nadstropje 
 

11:15-12:30  Priljubljenost družbenih omrežij in njihove rabe, Tanja O. Črnič in Barbara N. Brečko 
P19, 1. nadstropje 

 
12:30-13:00  Povzetki delavnic in zaključna razprava 

P21, 1. nadstropje 
 
13:00-14:00  Pogostitev 

Preddverje Velike dvorane, 2. nadstropje 
 
 
 
 

Program vodijo člani projektne skupine Medijski repertoarji mladih 
Fakulteta za družbene vede in Pedagoška fakulteta UL 
 

medijimladih.si 

 
 


