
ZLO(RABA) SPLETA



ŠTEVILO REŠENIH ANKET

Anketo je rešilo 369 staršev. Najlepše se zahvaljujemo vsem staršem za 

sodelovanje.



Vsakodnevne domače zadolžitve

Ali ima vaš otrok vsakodnevne 

zadolžitve?

Katere?

DRUGO:pospravljanje igrač, pospravljanje in urejanje sobe, gre po mleko, 

drva,...  



IGRANJE ZUNAJ

Koliko ur na dan je običajno zunaj? Kaj najpogosteje dela zunaj?

DRUGO: vrtna opravila, ustvarja, 

raziskuje, pomoč pri opravilih, 

sprehodi,...



Organizirane dejavnosti zunaj šole

Ali se otrok popoldne ukvarja s katero od organiziranih 

dejavnosti (šport, glasba, umetnost )



SPANJE

Ali vaš otrok hodi spat ob 

določeni uri? 

Kdaj?



Ali otrok ponoči kdaj bedi, namesto, da bi spal? 

DRUGO: razmišljam, pogovor  in 

zabava z bratom ali sestro.



GLEDANJE TELEVIZIJE

Koliko ur na dan otrok gleda televizijo? 



Ali imate doma internet?



Kdaj menite, da je otrok dovolj star, da dobi svoj



S katerimi napravami razpolaga (jih ima na voljo) vaš 

otrok? 



Ali ima katero od teh naprav vedno v sobi?  

Katero?



PAMETNI TELEFON

Ali ima otrok svoj pametni telefon? Ali ima otrok s pametnim telefonom 

stalen dostop do interneta?



Koliko ur dnevno otrok preživi ob igranju igric, na 

socialnih omrežjih, na spletu 



Ali doma omejujete čas, ki ga 

otrok preživi ob uporabi 

elektronskih naprav? 

V katerih primerih omejujete uporabo 

elektronskih naprav?

DRUGO: ne uporablja, igra igrice med 

vikendom, 30 minut dnevno če nima kazni, 

sprotni dogovor, uporaba samo za šolsko 

delo,...



Kdaj otrok prekine z uporabo naprave? 

DRUGO: ko je na vrsti sorojenec, ko konča z delom, različno,....



Ali imate težave pri vzpostavljanju reda v zvezi z uporabo 

interneta, igranjem igric … 
Kako rešujete težave?

DRUGO: z zadolžitvami, naslednji dan 

nima dostopa do naprav.



KAJ JE BILO DO SEDAJ NAJBOLJ USPEŠNO?



Ali katera od elektronskih navedenih naprav vpliva na to, 

da vašemu otroku skrajšuje čas za druge stvari?

Za kaj je prikrajšan?



Kako pogosto se to dogaja? 



Ali uporaba elektronskih naprav negativno vpliva na 

otrokovo učinkovitost/uspešnost v šoli?



Ali otrok postane nemiren/-a in razdražljiv/-a, če ga kdo moti med uporabo 

elektronskih naprav



Ali se otrok prehranjuje pred računalnikom/napravo? 



Ali vas je otrok pripravljen sprejeti med prijatelje na 

svojih socialnih omrežjih? 



Ali zaupate svojemu otroku, da obiskuje spletne strani, ki 

so primerne njegovi starosti



NADZOR

DRUGO: ni interneta; aplikacija na mobilnem telefonu preko katere vidim spletne 

strani, ki jih otrok uporablja; občasno preverjanje, otrok ni na internetu (mlajši), 

računalnik je pod vidnim nadzorom, spremljanje zgodovine brskanja,...





VPRAŠANJA STARŠEV

1. Kako otroku privzgojiti primeren odnos do interneta, orodij in aplikacij? predvsem izkusnje tistih, ki jim je 

uspelo in imajo uspesne otroke.

2. Koliko časa na dan je priporočljiva uporaba telefona na dan pri 13,14 letnikih, kar se tiče socialnih omrežij?

3. Na kakšen način in kdaj je dovoljena raba pametnih telefonov na šoli?

4. Koristnost igranja igric. vaše mnenje o tem, ter koliko časa dnevno ali na teden je še zadovoljivo igranje igric? 

uporaba e-naprav ni omejena samo na igrice ampak tudi na razne ineraktivne aplikacije, ki pomagajo pri 

strateškem razmišljanju, kreativnem razmišljanju, vzpodbujjao kreativnost, etc. so na to temo narejene kakšne 

raziskave? kaj pa modra svetloba, ki jo oddajajo e-naprave, še posebej mobilni telefoni. koliko ćčasa pred 

spanjem naj otrok oz. naspošno oseba ne uporabljala mobilnega telefona, da le-to ne bi motilo spanca? so 

narejene kakšne raziskave na temo sevanja mobilnih naprav in njen vpliv na razvoj možganov otrok? tu 

govorim o neodvisnim raziskavah.

5. Računalniki in šola, delo na računalniku za šolo doma?

6. Zaščititi, a ne omejevati otroka


