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Dandanes imajo novi mediji (virtualni svet, pametni telefon, računalnik, tablica) pomembno 

vlogo v procesu socializacije. Novi mediji kreirajo drugo realnost, ki poteka po drugačnih 

principih od dejanske. Otrok, ki preživi veliko časa z novimi mediji, živi neko namišljeno 

življenje, vso svojo energijo in čas usmeri v namišljeno realnost, ob čemer se ne zaveda, da v 

svojem realnem času dobesedno ni sposoben živeti. Zato imajo stalno potrebo po poseganju v 

virtualno realnost, saj se v njej počutijo bolj domače. 

Ena ključnih značilnosti novih medijev je ta, da spreminjajo otrokov nevrofiziološki razvoj. 

Začnemo z interaktivnimi igračami, ki proizvajajo za otroka prijetnejše zvoke (npr. krava 

muka vedno na enak način), barve so čistejše (drevo je enako zeleno), posnet govor osebe v 

napravi je bolj jasen. Vse te dražljaje otrok lažje sprejema kot pa dražljaje iz realnega okolja. 

Naše okolje pa (načeloma) ne proizvaja le čistih zvokov (krava ne muka vedno enako), barve 

niso ravno najbolj čiste (drevesa so različnih barv), govor odraslih je včasih zelo nejasen.  

Dražljaji interaktivnih igrač so torej prečiščeni, otrok pa svoje čute organizira glede na te, 

prečiščene dražljaje, in ne na dražljaje konkretnega, realnega okolja. Gre za čisto fiziološki 

proces: čuti otroka se organizirajo skladno z zahtevnostjo okolja, ki ga obdaja. Otrok ne 

rabi čistih dražljajev, pač pa potrebuje ljudi. Tako razvije čute na podlagi realnega okolja 

(drugačna organizacija možganov). Do 4.-5. leta starosti otrok ne bi smel imeti stika z 

virtualno realnostjo. Podobno velja za gledanje televizije: pred televizijo otroci sedijo 

umirjeni, saj ta dokazano deluje na možgane podobno kot pomirjevalo. Če bi otroku zdravnik 

predpisal pomirjevalo, bi se starš zgrozil, nihče pa se ne zgraža, ko otrok nepremično sedi dve 

uri pred televizijo. 

Kako se uporaba novih medijev in spremenjen nevrofiziološki razvoj kažeta na šolskem 

področju? Najprej opazimo odsotnost sposobnosti sinteze in razumevanja pri branju. Ne 

gre zato, da bi današnji otroci imeli nižji IQ kot otroci pred 30 leti, gre za pomanjkanje 

miselnih in tehničnih veščin pri branju in učenju. Imamo na primer otroke, ki berejo učno 

gradivo, ga ne razumejo, vendar se s tem ne obremenjujejo in berejo naprej. Ne ustavijo se, da 

bi razumeli pomen posameznih besed in dojeli pomen posamezne povedi, nato odstavka, nato 

celega besedila. Umanjka torej sposobnost razumevanja pri branju. Drug problem, ki ga 

proizvede pretirana raba novih medijev je pomanjkanje koncentracije. Pri računalniških 

igricah in ostalih medijskih vsebinah se segmenti realnosti (fotografije, vsebine na zaslonu, 

igre ipd.) menjujejo zelo hitro – v nekaj sekundah. Odziv možganov mora biti v tej situaciji 

hiter. Ob pretirani uporabi novih medijev se otroci na hitre segmente navadijo in dolžino 

koncentracije prenesejo tudi na šolsko področje. Nivo koncentracije je za šolsko delo 

prekratek: otroku predstavlja veliko težavo sedenje pred knjigo in vztrajanje pri razumevanje 

besedila. Otrokovo zaznavanje s čutili in koncentracija sta torej organizirana v skladu z 

novimi mediji. 

Razlika med konkretnim in abstraktnim umom. Kar človeka loči od živali je, da lahko 

razmišlja o nečem, česar ne vidi, ima torej razvito abstraktno mišljenje. Prehod od 



konkretnega do abstraktnega mišljenja navadno nastane med 9. in 10. letom starosti. V prvem 

razredu se otrok uči računanja s palčkami (palčke vidi in drži v roki – konkretno mišljenje), v 

drugem razredu računa do sto s pomočjo kroglic (kroglice vidi – konkretno mišljenje), v 

tretjem razredu se uči poštevanke (brez pripomočkov – razvoj abstraktnega uma). Če okolje 

ne zahteva prehoda na abstraktno mišljenje, ga ta ne bo razvil. Edini človeški medij je knjiga 

– ko beremo, vidimo samo črke, vendar se lahko vse predstavljamo in to zahteva abstraktno 

mišljenje. Majhen otrok zahteva, da mu stokrat preberemo eno in isto pravljico. Zakaj? Zato, 

ker ob vsakem branju razume malo več. Več bomo otroku brali v zgodnjem otroštvu, prej bo 

razvil abstrakten um (razvil bo besedišče, si širil predznanje, poznal slovnično pravilne 

strukture…).    

Virtualna realnost onemogoča razvoj socialnih veščin. Otrok zlahka prenaša vzorce iz 

virtualne realnosti (če pobija v igrici, lahko pobija v realnosti). Slovenci smo prvi med 

evropskimi državami po uporabi socialnih omrežij, dve najpopularnejši igrici sta nasilni. Prva 

zahteva od igralca, da strelja na ljudi, druga pa, da igralec v podobi nasilneža lastnoročno 

pobije naključne mimoidoče. Takšnega nasilja otrok ne more izkusiti v realnosti in ne pozna 

dejanskih posledic. Na nasilje postane prilagojen, zdi se mu nekaj normalnega. Ker otrok 

virtualno realnost kreira po lastni zamisli, si misli, da lahko to počne tudi v pravi realnosti, le 

zato, ker mu je dolgčas.   

Kdaj lahko prepoznamo odvisnost od novih medijev? Odvisnost se pokaže takrat, ko otrok 

naprave ne more več izklopiti. Napravo vklaplja tudi takrat, ko je ne potrebuje (nenehno 

pritiskanje na gumb za ogled ure ipd.). Pokazatelj morebitne (bodoče) odvisnosti je lahko tudi 

situacija, ko otrok igra igrico in mu starš naroči, naj otrok nekaj naredi; starš se vrne čez tri 

ure in otrok naročenega ni naredil. Otrok se največkrat niti ne spomni, kaj mu je starš naročil, 

saj so možgani preorientirani na paralelno dejavnost – intenzivno igranje igrice. Starš lahko 

pri otroku tudi opazi, da upada količina preživetega časa za realne dejavnosti (druženje s 

prijatelji, pospravljanje, pogovor), pri čemer upadajo tudi sposobnosti, da bi te realne 

dejavnosti otrok 'dobro' opravljal. Otrok namreč izbere tisto realnost, ki mu je lažja, bolj 

domača. Če je od malega navajen na virtualno realnost, se bo vedno vračal k njej in kasneje 

lažje razvil odvisnost. Svetuje se, da otrok do 15. leta starosti ne bi imel računalnika v svoji 

sobi (ne pametnega telefona ne tablice). Računalnik mora biti v skupni rabi, v skupni sobi, 

otrok ga ne bi smel uporabljati več kot nekaj ur na dan – pod nadzorom odraslega. Kot primer 

predavateljica da ameriške privatne šole, kjer se šolajo bodoči voditelji in kjer je raba 

računalnika omejena na dve uri dnevno. V javnih šolah, kjer se šolamo vsi ostali, uvajajo 

nove medije. 

 


