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Anketa ob 20-letnici revije Vzgoja 

Zbiranje podatkov je potekalo od 29. 12. 2018 do 29. 3. 2019 

 

Splošni podatki o sodelujočih: 

 141 sodelujočih v anketi, v celoti je bilo 109 izpolnjenih anket; 

 Sodelovalo je 84 % žensk, 16 % moških (od skupaj 111 je bilo žensk 93, moških 18); 

 Starostna struktura:  

 

 

 

 

 

 Izobrazbena struktura: 

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   (n = 110)  

 

 

 Regija bivanja:  
V kateri regiji prebivate?  (n = 109)  

 

Starostna skupina Odstotki (N = 92) 

20-29 let 2 

30-39 let 13 

40-49 let 19 

50-59 let 41 

60-69 let 23 

70-79 let 2 

SKUPAJ 100 
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 Naročniki revije: od vseh, ki so sodelovali (141) v anketi, je bilo 67 % naročnikov 

(95) in 33 % (46) nenaročnikov revije Vzgoja.  

 Poznavanje revije:  

 

 

 

 

 Revija kot pomoč 

pri osebnem in 

strokovnem delu; vprašanje je bilo odprtega tipa. Nekateri so odgovorili, da jim je 

revija v pomoč, nekateri, da jim ni:  

o Zakaj je revija anketiranim v pomoč, bi lahko razdelili v tri skupine: 
 Pomoč pri osebni rasti (8) 

 Pomoč pri strokovnem delu (17) 

 Temelji na izkušnjah, iz katerih dobijo nove ideje (10) 

Nekaj primerov izjav: »Temelji na izkušnjah, podaja zanimive praktične napotke in dejavnosti, 

ki jih lahko tudi sama uporabim pri svojem poklicnem delu, osebnem življenju.« »Izžareva 

temeljne človečanske vrednote, svetovni etos, sodobno paideo.« »V njej najdem opise izkušenj 

drugih ljudi, sezname strokovne literature pod članki, pomembne dosežke na področju razvoja 

vzgoje.« »Lepo se dopolnjujejo praktični primeri, ki so navadno tudi teoretično dobro utemeljeni. 

o Nekaterim revija ni v pomoč, ker: 
 So članki premalo strokovni (1) 

 So članki predolgi (1) 

 Ne potrebuje več (otroci so odrasli, je upokojen) (5) 

 Je področje dela drugačno (učitelj v glasbeni šoli teh vsebin ne potrebuje toliko) (1) 

Nekaj primerov izjav: »So predolgi članki in jih nimam časa prebrati.« »Se v glasbeni šoli 

srečujem z drugačnimi izzivi kot učitelji in vzgojitelji pri skupinskem delu z mladimi.« »Nisem 

več aktivna v šoli, dokler sem bila pa so bili mnogi članki uporabljivi pri mojem delu.« 

 Vsebine, ki jih anketirani v reviji Vzgoja najraje prebirajo; vprašanje je bilo odprtega 

tipa, odgovore smo razdelili v naslednje skupine: 
o Preberem vse po vrsti (2) 

o Uvodnik (7) 

o Žarišče (3) 

o Biti vzgojitelj (4) 

o Naš pogovor (4) 

o Primeri iz prakse, izkušnje (6) 

o Duhovnost (7) 

o Področja vzgoje (10) 

o Delo v razredu (5) 

o Delo s srednješolci (3) 

o Starši (3) 

o Vrednote (2) 

o Stran o naslovnici (Komelj) (2) 

o Osebnostna rast (2) 

o Inkluzija (2)  

o Novosti (2) 

o Strani DKPS: Napovedni koledar 

(1), Iz življenja DKPS (2) 

o O novih knjigah (1) 

Poznavanje revije Odstotki (N = 139) 

Redno jo preberem od začetka do konca 15 

Redno preberem nekaj člankov, ki me zanimajo 58 

Revijo samo prelistam 1 

Občasno kaj preberem iz revije 24 

Revije ne poznam 2 

SKUPAJ 100 
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 Zvrsti, ki bi so jih v reviji želeli več (možnih je bilo več odgovorov): 

Katere zvrsti si želite več oz. jo pogrešate?  (n = 117)  
Možnih je več odgovorov  

 

* Drugo: domoljubni članki, o vzgoji proti nasilju in manipulaciji, o duhovnosti, primeri dobre 

prakse (4), več intervjujev zelo dobrih profesorjev, kratki intervjuji s šol po Sloveniji, področje 

kulturne dediščine in slovenske preteklosti, predstavitev drugačnih šolskih sistemov in pristopov, 

filozofske razprave o smislu in iskanju novih poti, kreativno mišljenje, vzgojne in strokovne 

vsebine za prvo triado, za delo s srednješolci, vsebine za osebno rast, raziskave, šolski primer, na 

katerega mnenje poda več strokovnjakov (3), perspektive vzgoje do konca stoletja v luči dobe 

globalne digitalizacije, novejša znanstvena spoznanja, okoljska vzgoja, vzgoja otrok in mladih v 

Cerkvi in župnijah. 

 Vsebine v reviji, ki anketiranim niso všeč: 
o Nimam pripomb, vse mi je všeč (21) 

o Zadnje strani (1) 

o Preveč povezane s politiko (2) 

o Pretirano verske (1) 

o Visoka znanost (1)  

o Nešolske (1)  

 

 Nova oblika 
 Pred dvema letoma smo spremenili obliko revije. Kako vam je všeč?  (n = 111)  
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* Drugo: »Zaradi odseva je težko berljiva.« »Sveža, estetska, privlačna tudi zaradi fotografij.« »Malo 

prevelik format.« »Oblika mi je zelo všeč.« »Revije ne poznam.« 

 Fotografije v reviji (drsnik) 
 Kako so vam všeč fotografije v reviji? Postavite drsnik na primerno mesto.  (n = 106)  

 

 Časovna razporeditev izhajanja revije 

Kaj menite o časovni razporeditvi izhajanja revije?  (n = 114)  
Možnih je več odgovorov  

 

Šest vprašanih si želi več številk letno: šest (2), dvanajst (vsak mesec) (4). 

 

 Dolžina člankov 
 Kako vam je všeč dolžina člankov?  (n = 113)  

Možnih je več odgovorov  
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 Berljivost člankov 
 Kako vam je všeč berljivost člankov?  (n = 112)  

Možnih je več odgovorov  

 

 

 Obseg revije 
 Kako vam je všeč obseg revije?  (n = 113)  

Možnih je več odgovorov  

 

 

 Obisk spletne strani 
 Ali kdaj obiščete spletno stran revije Vzgoja?  (n = 113)  

Možnih je več odgovorov  

 

 

 Vsebine, ki bi si jih anketirani na spletni strani želeli več: 
o Nič me ne moti (15) 

o Je ne obiskujem (7) 

o Redno posodabljanje (1) 

o Kakšen članek iz revije na spletu (1)  

o Iskalnik po vsebini in arhiv starejših številk (1) 

o Napovedi žarišča prihodnjih številk (1) 
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 Želja po dostopnosti revije na spletu 
 Bi si želeli, da je celotna revija dostopna na spletu?  (n = 113)  

 
 Ali bi bili pripravljeni za to plačati toliko kot za tiskan izvod/naročnino?  (n = 34)  

 

 

 Spremljanje revije na Facebooku 
 Ali spremljate revijo Vzgoja na Facebooku?  (n = 112)  

 

 

 Izpolnjevalce vprašalnika smo povprašali, ali imajo kakšen predlog, da bi revija bolj 

zaživela in ali nam lahko pri tem pomagajo. Odgovore smo strnili v nekaj skupin: 
o Nimam predlogov (9) 

o Več aktivnosti na spletu, morda 

nekateri članki v celoti, arhiv 

starejših (8) 

o Kakovost (ugledni pisci, aktualne 

teme) (3) 

o Naročniki, bralci, ki bi ponudili 

revijo še drugim (3) 

o Duhovniki na župnijah (3) 

o Več reklame med starši (3) 

o Predstaviti knjižničarkam na 

šolah (2) 

o Več aktivnosti na družabnih 

omrežjih (2) 

o Več reklame na šolah (2) 

o Več oglaševanja (1) 
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 Priporočanje revije 
 Bi revijo priporočili prijatelju/prijateljici?  (n = 111)  

 

 

 Kaj bi še želeli sporočiti uredništvu revije Vzgoja: 
o Čestitke za delo (10) 

o Vse dobro še naprej, vztrajnosti (18) 

o Hvala za vaše delo (9) 

o Želim konstruktivnega sprejemanja v javnosti (1)  

o Zelo so mi všeč seminarji (1) 

o Tudi koledarji Vzgoja so odlični (1) 

Nekaj izjav:  

 »Hvala, ker se s svojim delom neizmerno trudite za vse nas, ko nismo tako strokovno opremljeni, 

pa bi ravno tako radi rasli v svojem pedagoškem poslanstvu. Hvala še enkrat, naj Bog blagoslavlja 

vas in vaše delo. Za nas in za vse!« 

 »Zelo so mi všeč seminarji, ki jih pripravljate in objavljate na spletu, v reviji, a kaj, ko so skorajda 

vsi v Ljubljani, zelo malo (morda sploh nič) pa jih je v naših koncih (Prekmurje).« 

 »Čestitam za revijo in upam, da bo še dolgo izhajala.« 

 »Zahvaljujem se vsem, ki oblikujete revijo, za strokovno in zavzeto delo z veliko srca. To se čuti. 

Revija ima svoj prepoznaven značaj in ohranja ter varuje temeljne človeške in krščanske vrednote 

na področju vzgoje in izobraževanja. Zato (hkrati z vsemi prizadevanji DKPS) predstavlja 

protiutež in sidro v današnji kaotični družbi- Četudi ne dela velikega hrupa, je opora tistim, ki 

iščejo resno in z odgovornostjo, zato si želim, da bi še naprej izhajala. Bog vam daj moči in 

modrosti!« 

 »Čestitam za profesionalni pristop in kreativni izbor vsebin.« 

 »Srečno in uspešno še naprej! Revija Vzgoja je zame izjemnega pomena in kot opora pri delu 

nepogrešljiva. Je spodbuda, je uteha in smerokaz.« 
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