ANKETA
MEDIJI IN MLADOSTNIKI

1. Razred:

Spol: M Ž

2. Kateri mediji so ti najbolj znani in najbližji? S številkami od 1 do 5 označi
njihovo vlogo v tvojem vsakdanjiku. Z 1 označi tistega, ki mu posvetiš največ časa, s
5 pa tistega, ki se mu posvečaš najmanj.

___TV
___RADIO
___ČASOPISI, REVIJE
___INTERNET
___TELETEKST
3. Ali verjameš temu, kar pišejo, govorijo ali prikazujejo v medijih?

a) vedno
b) večinoma
c) redko
č) nikoli
4. Ali imaš doma dostop do interneta?

DA NE

5. V svoji sobi:
a) nimam ne računalnika ne televizorja
b) imam računalnik
c) imam računalnik in televizor
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6. Ali imajo starši vpogled v to, kar počneš na računalniku?

DA NE

7. Ali ste s starši dogovorjeni, koliko časa na dan/teden lahko preživiš pri
računalniku?

DA NE

8. Koliko časa na dan povprečno uporabljaš računalnik?
a) nič
b) eno uro
c) od do 2 uri
č) več kot dve uri
9. Za kaj najpogosteje uporabljaš računalnik? Obkroži.
učenje

NIKOLI

REDKO POGOSTO

igranje igric

NIKOLI

REDKO POGOSTO

poslušanje glasbe

NIKOLI

REDKO POGOSTO

gledanje filmov

NIKOLI

REDKO POGOSTO

brskanje po spletu

NIKOLI

REDKO POGOSTO

komunikacija z drugimi (klepet, forum, pošta)

NIKOLI

REDKO POGOSTO

10. Ali si prijavljen/a na Facebooku?

DA NE

11. Ali poznaš starostno omejitev na Facebooku? Če jo, jo zapiši. ___________let.
12. Ali so spletni prijatelji resnični prijatelji?

DA NE

13. Ali misliš, da lahko nekdo v tvojem imenu ustvari lažni profil na Facebooku in
piše na splet, kar se mu zdi, ostali uporabniki (spletni prijatelji) pa mislijo, da si to
ti?

DA

NE
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14. Imaš spletnega prijatelja, ki ga še nikoli nisi videl, poznaš ga le preko
Facebooka. Ta predlaga srečanje v njegovem kraju. Kaj storiš?
a) dogovorim se in grem na srečanje sam
b) na srečanje grem z enim od staršev, sorodnikov ali starejših prijateljev
c) odklonim srečanje, ker ne vem, ali je res to, za kar se izdaja
15. Več časa klepetam s prijatelji preko spleta, kot se resnično družim z njimi.
DA NE
16. Ali znaš najti informacije o tem, kako varno uporabljati internet? DA NE
Če si odgovoril-a z DA, napiši, na katerem spletnem naslovu jih
najdemo.__________
17. Ali lahko daš na splet prijateljevo sliko, ne da bi ga vprašal-a za dovoljenje?
DA

NE

18. Ker sem v spletni klepetalnici, na forumih anonimen (nihče ne ve, kdo sem), mi
ni treba upoštevati bontona, lahko sem žaljiv, nesramen, prostaški.
DA NE
19. Kakšen odnos imaš do filmov, polnih akcije in nasilje?

a) Gledam jih zelo redko ali jih ne gledam nikoli.
b) Rad jih gledam, a nasilja ne odobravam kot način reševanja sporov.
c) V njih uživam, občudujem junake akcijskih filmov.

20. Resničnostne oddaje (Kmetija išče lastnika, Gostilna išče šefa ...):
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a) me ne zanimajo
b) gledam občasno
c) gledam redno

21. V oglasu/reklami proizvajalec ponuja in hvali svoj izdelek.
a) verjamem mu, saj ve, bi kupci hitro spoznali, če laže
b) ne verjamem mu povsem
c) oglasom/reklamam redko (ali nikoli) verjamem, ker vem, da proizvajalec hoče
prepričati kupca tudi z lažmi

22. Obkroži številko pred trditvijo, za katero misliš, da velja za medije.
Pomisli na revije, internet, resničnostne oddaje, informativne oddaje, filme, španske
nadaljevanke … Kaj nam običajno sporočajo mediji?
1. Kupovanje ljudi osrečuje.
2. Pomembno je biti bogat.
3. Pomembno je biti bogat, čeprav si bogastvo pridobiš na nepošten način.
4. Pomembno je biti pošten in dober.
5. Pomembno je biti lep.
6. Pomembno je biti suh.
7. Pomembno je biti sočuten do ljudi.
8. Pomembno je biti slaven.
9. Za slavo se splača izgubiti dostojanstvo in spoštovanje ljudi.
10. Pomembno je znati prepričati ljudi, čeprav ne govoriš resnice.
11. Probleme lahko pogosto rešimo z nasiljem.
12. Pomembno je imeti ogromno prijateljev.
13. Pomembno je imeti vsaj enega zares pravega prijatelja.
14. Nepoštenost (laži in kraja) je v naši družbi vedno kaznovana.
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