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Novinarska znanja in kompetence mladih (so)ustvarjalcev radijskih oddaj
V magistrskem delu sem se osredotočila na formalno in neformalno novinarsko izobrazbo, ki
jo mladi pridobijo, preden začnejo ustvarjati radijske oddaje. Predstavila sem tudi oblike
mentorstva na izbranih radijskih postajah (če je le-to prisotno) in kako se pridobljena
novinarska znanja ter veščine kažejo v oddajah. V preteklosti so se mladinske radijske oddaje
ukvarjale tudi z resnimi težavami in tematikami, kot so na primer trgovina z ljudmi in
aktualna politična vprašanja, danes pa proučevane oddaje obravnavajo teme, zanimive za
mlade iz določene starostne skupine, in govorijo o težavah, s katerimi se srečujejo
mladostniki. V Sloveniji nisem odkrila raziskave, ki bi proučevala nastajanje radijske oddaje
s strani mladih ustvarjalcev, ampak zgolj takšne, ki obravnavajo radijske oddaje in
poslušalce. V nasprotju s tem je omenjenih raziskav na tujem veliko. Pri nas sta skušali
približati medije mladostnikom Erjavčeva in Volčičeva, ki sta dodali predmete o
izobraževanju o medijih v šolske kurikulume, sama pa sem se ukvarjala z vprašanjem, koliko
novinarskih znanj in kompetenc imajo mladi pred začetkom dela na radiu.

Ključne besede: radio, mladostniki, mladinske radijske oddaje, novinarske veščine.

Journalistic Knowledge and Competences of Young Radio Show Creators
The master's thesis focuses on the formal and informal education in journalism gained by
young people before they start creating their own radio shows. The thesis also presents the
different types of mentoring offered by the relevant radio stations (if any) and explores how
the acquired journalistic knowledge and skill reflect in the shows. In the past, youth radio
shows tackled serious issues and themes, for example human trafficking and the political
topics of the day. Nowadays, however, the examined shows deal with topics of interest to
young people from a particular age group, limiting discussion to problems faced by the
younger generation. We did not come across a Slovenian research paper specifically
examining a radio show created by young people, the research being limited to radio shows
and listeners in general. In other countries, on the other hand, the kind of research undertaken
here is very common. Erjavec and Volčič tried to introduce media to young people by adding
media-related subjects to the school curricula, while our approach tried to gauge the degree of
journalistic knowledge and competences young people already have before starting work at
the radio station.

Keywords: radio, young people, youth radio shows, journalistic skills.
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1 Uvod

Otroci, ki imajo priložnost sodelovati v medijih, izboljšajo samopodobo, saj imajo občutek,
da je njihovo mnenje pomembno, da pripadajo določeni skupnosti in jih poslušalci razumejo.
Prav tako takšno delo spodbudi njihovo radovednost in jim daje možnost za kritično
razumevanje medijev (Von Feilitzen in Bucht, 2001, str. 73). V nalogi se bom osredotočila na
pridobivanje novinarskega znanja mladostnikov in njihovo uvajanje v radijsko delo pri nas,
ker pa v Sloveniji (še) nimamo raziskav, ki bi obravnavale to temo, bom najprej preverila,
kako je za to poskrbljeno po svetu.

Ameriški raziskovalci so ugotovili, da mlajše radijsko občinstvo (med 18. in 24. letom) v
Združenih državah Amerike izginja ali pa se je preselilo na spletni radio (Albarran,
Anderson, Bejar, Bussart, Daggett, Gibson, Gorman, Greer, Guo, Horst, Khalaf, Lay,
McCracken, Mott in Way, 2007). V nasprotju s tem je raziskava v Franciji (Hervé in
Choquet, 2003) pokazala, da je večerni program, namenjen mladim poslušalcem, med njimi
kljub temu dobro sprejet, saj jim predstavlja prostor, kjer se lahko izrazijo in poučijo o
stvareh, ki jih zanimajo. Še posebej radi prisluhnejo minutam, ki so namenjene klicem
občinstva. Takrat lahko svoje težave zaupajo voditeljem in drugim poslušalcem ter prosijo za
nasvet. Poleg tega so medijski programi za mlade izhodišče za spoznavanje sebe in sveta
okrog sebe (Kinkade in Macy, 2003).

Mladi začnejo že zelo zgodaj vstopati v svet medijev in ustvarjati njihove vsebine, kar
dokazuje raziskava, izvedena v Avstraliji (Notley in Tacchi, 2005). Tudi pri nas se otroci z
ustvarjanjem ali sodelovanjem v radijskih oddajah srečajo že v osnovni šoli, kar potrjujejo
tudi oddaje Dobro jutro, otroci, Radijski ringaraja in Hudo!. Nekatere oddaje so izdelek
mladih, pri drugih pa imajo možnost sodelovanja s klicem v studio. V avstralski raziskavi so
sodelovali mladi med 15. in 18. letom starosti, ki soustvarjajo internetni radio (Notley in
Tacchi, 2005). S pomočjo usposabljanja in uporabljanja spleta v ta namen so pridobili veliko
novih znanj in izkušenj, kar je bil tudi cilj projekta. Ustanovljen je bil namreč z namenom
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vzpostaviti mrežo mladih, ki bodo ustvarjali vsebino, zagotoviti usposabljanje za mlade o
razvoju novih medijskih vsebin in jim omogočiti sodelovanje v medijih. Na poseben način pa
so se usposabljanja lotili na radiu v San Franciscu. Tam mladi in odrasli niso sodelovali kot
mentorji in učenci, ampak bolj kot sodelavci s skupnim oblikovanjem prispevkov in
ustvarjanjem oddaj, ki so jih vodili mladi s posredovanjem odraslih, če je bilo treba (Chávez
in Soep, 2005).

Vsebine mladinskih programov obravnavajo predvsem težave, ki so relevantne za mlade
(Campbell, Hoey in Perlman, 2001, str. 4). Poročajo tudi o težjih temah, kot je nasilje v šoli,
in z možnostjo klicev v studio prisluhnejo svojim poslušalcem. Nekateri mladinski radijski
programi v tujini so se v preteklosti lotili projektov, kot je Afričani v Ameriki, kjer so
ustvarjalci sodelovali z lokalno mladino, da bi se soočili z rasnimi vprašanji, njihovimi odzivi
na drugačnost in morebitnimi težavami, s katerimi se spopadajo (Campbell in drugi, 2001,
str. 4).

Campbellova, Hoeyeva in Perlmanova definirajo mladinske medije kot oblikovanje zamisli,
razvoj zamisli in izdelek, ustvarjen s strani mladih (prav tam). Medijsko izobraževanje pa je
pogosto enačeno z medijsko pismenostjo, ki med drugim vključuje tudi sposobnosti za
obdelovanje slik, zvoka in vsebine, s katero se srečajo. Raziskave mladinskih oddaj kažejo
premik od prepričanja, da je treba mlade ljudi obvarovati pred nevarnostmi medijskega
vpliva. Namesto tega jih mladinski programi pripravijo na sodelovanje z mediji kot
ustvarjalci, ki so sposobni sprejemati nekatere odločitve glede vsebine (Chavez in Soep,
2005, str. 410).

Podrobnejše poznavanje medijev med mladostniki pri nas sta hoteli doseči Erjavčeva in
Volčičeva z dodajanjem predmetov o izobraževanju o medijih v šolske kurikulume (Erjavec
in Volčič, 1999), sama pa se bom posvetila formalnim in neformalnim načinom pridobivanja
novinarskih znanj in veščin. Osredotočila se bom na proučevanje treh mladinskih radijskih
oddaj, ki jih pripravljajo osnovnošolci, srednješolci in študenti. Za pripravo radijske oddaje
so potrebna nekatera novinarska znanja, zato bom v prvem delu preverila, kako je za
izobraževanje in uvajanje pred ter med ustvarjanjem oddaj poskrbljeno na mladinskih radiih
8

po svetu. V praktičnem delu pa se bom osredotočila na Slovenijo in analizirala tri oddaje ter
skušala izvedeti, kako je za pridobivanje novinarskih znanj pred študijem poskrbljeno pri nas.
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2 Predstavitev raziskovalnih vprašanj

Če ustvarjalci radijskih oddaj želijo, da so tudi mladinski prispevki kakovostni in na ravni
preostale vsebine, morajo ustrezno dopolniti njihovo novinarsko znanje. Za srednješolce še ni
ustrezne formalne novinarske izobrazbe, ki bi jim lahko pomagala pri delu. V tujini se je
izkazalo, da programi za usposabljanje mladih o radiu in novinarstvu dajejo dobre rezultate, v
Sloveniji pa podrobnejših raziskav na tem področju še nimamo. Prav tako ni nikjer
predstavljeno, kako se znanja mladih kažejo v kakovosti radijskih oddaj.

Ker za osnovnošolce in srednješolce, ki v Sloveniji (so)ustvarjajo radijske vsebine, še ni
študijske izobrazbe s prakso, morajo nekje pridobiti znanja in informacije o osnovnih
novinarskih veščinah. Zato je pomembno ugotoviti, kako so novinarska znanja in veščine
vključeni v šolske kurikulume, ali lahko znanje pridobijo tudi na druge načine, ki jih načrtno
zagotavljajo na primer mediji, koliko novinarskih znanj lahko pridobijo pred formalno
novinarsko izobrazbo in kako se to kaže v vsebinah ter oddajah, ki jih ustvarjajo. Z
magistrskim delom želim ugotoviti, kateri šolski predmeti in dejavnosti nudijo mladim
novinarska znanja ter vire informacij za ustvarjanje in vodenje radijskega programa.
Zanimalo me bo, če tudi mediji ponujajo neformalna izobraževanja in oblike mentorstva ter
kako se pridobljena novinarska znanja in veščine kažejo v oddajah.
Z magistrskim delom bom skušala odgovoriti na tri vprašanja:

1. Kje in na kakšen način mladi ustvarjalci (osnovnošolci, srednješolci in študenti)
radijskih vsebin dobijo informacije in znanje o novinarstvu?
2. Kako se na izbranih radijih razlikujejo programi uvajanja v delo (če ga imajo) in
priprava radijske oddaje?
3. Kako se pridobljena novinarska znanja in veščine kažejo v radijskih oddajah, ki jih
pripravijo osnovnošolci, srednješolci in študenti?
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V teoretičnem delu bom naredila pregled sekundarnih virov (strokovne in znanstvene
literature), kjer bom s pomočjo tujih raziskav skušala ugotoviti, kako je za izobraževanje o
medijih pred in med ustvarjanjem radijskih oddaj poskrbljeno po svetu. Nato bom v prvem
raziskovalnem vprašanju ugotavljala, kako je za formalno izobraževanje o medijih pred
študijem poskrbljeno v Sloveniji, kar bom storila s proučevanjem primarnih virov (osnovnoin srednješolskih kurikulumov ter učbenikov). Natančneje bom proučila učne načrte za
slovenščino, retoriko, šolsko novinarstvo in vzgojo za medije. Sledili bodo učbeniki za
slovenščino, ki jih uporabljajo v nekaterih gimnazijah.

Glede neformalnega uvajanja v radijsko delo bom prosila za pomoč mentorje in sodelujoče
pri treh radijskih oddajah: Hudo! na Radiu Prvi, Mladi mladim na Radiu Maribor in Radio
Bla bla na Radiu Koper. Z njimi bom opravila polstrukturirane intervjuje. Prepisi intervjujev
bodo dodani kot priloge na koncu naloge. Sledi primerjava intervjujev, kjer bom preverila, če
se odgovori mentorjev in ustvarjalcev ujemajo, kako se razlikujeta delo in uvajanje ter
priprava oddaje na vseh treh radijskih postajah.

Nazadnje bom s poslušanjem oddaj, analizo novinarskih veščin v oddajah in primerjavo z
odgovori iz intervjujev preverila, kako se v njih kažejo pridobljena znanja, ki naj bi jih
ustvarjalci imeli.

Naloga bo sestavljena iz teoretičnega dela, kjer bodo med drugim predstavljene raziskave iz
različnih delov sveta o proučevani temi in različne povezave med mladimi in radiem. Sledil
bo praktični del, kjer bom z intervjuji, analizo radijskih oddaj in odgovorov ter primerjavo
skušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja. V zaključku bodo povzete vse ugotovitve, ki jih
bom dobila med raziskovanjem.

11

3 Opredelitev starostnih skupin mladih ustvarjalcev radijskih oddaj in njihovih
značilnosti

Izbrane oddaje, ki jih bom proučevala v magistrski nalogi, pripravljajo osnovnošolci,
srednješolci in študenti. Zupančičeva in Marjanovičeva razdelita otroštvo na štiri stopnje:
obdobje dojenčka in malčka (od 0 do 3 let), zgodnje otroštvo (od 3 do 6 let), srednje in pozno
otroštvo (od 6 do 12 let) in mladostništvo (zgodnje od 14 do 17 let, srednje od 18 do 20 let in
pozno od 20 do 23 let) (Zupančič in Marjanovič, 2004, str. 15–16).

Ustvarjalci oddaje Hudo! so učenci 5. razreda osnovne šole, ki so zdaj v fazi poznega
otroštva. To pomeni, da mišljenje postaja logično, vendar vezano na konkretne stvari, imajo
več zanimanja za družbeno smiselne dejavnosti in jim upada egocentričnost (prav tam, str.
16). Komensky za to starostno skupino (6–12 let) dodaja, da otroci začnejo uriti spominske in
predstavne sposobnosti (prav tam, str. 5). Oddaji Radio Bla bla in Mladi mladim pripravljajo
mladi, ki spadajo v srednje ter pozno obdobje mladostništva. Popolnoma razvito imajo
logično mišljenje, sposobni so tudi abstraktnega mišljenja (prav tam, str. 16).

Od konca 19. stoletja je odraščanje v razvojnopsihološkem pomenu poimenovano kot
adolescenca. Mladostniki v tem obdobju doživijo emocionalne, kognitivne in moralne
spremembe osebnosti. Spoprijeti se morajo z določenimi nalogami, ki se v tej starosti
pričakujejo od njih: oblikovanje čustvene neodvisnosti od staršev, oblikovanje odnosa do
dela, priprava na poklic in službo v prihodnosti, ustvarjanje zrelejših odnosov z vrstniki,
izoblikovanje lastnih vrednot ter etičnih načel in podobno. Ne smemo pozabiti na
najpomembnejšo nalogo adolescentov, ki je razrešitev krize identitete oziroma spoznavanje
sebe (Žavbi in Vipavc Brvar, 2004, str. 2). Osvojitev in spoznanje lastne identitete
vključujeta raziskovanje zmogljivosti, interesov in možnosti, ki oblikujejo osebo in njena
dejanja v prihodnosti. Vsak, ki mu spodleti pri iskanju varne identitete, ki jo bo sprejela tudi
družba, se sooči z zmedo identitete, torej pomanjkanjem zavedanja, kdo je in kakšno vlogo
ima v življenju (Phinney, 1993, str. 62).
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Pojmovanje mladostništva se je od preteklosti do danes spremenilo, saj sta danes poudarjeni
predvsem lastnosti izobraževanja in samooblikovanja adolescenta. V tradicionalnih družbah
je bil najstnik postavljen v sloj, določeni sta mu bili religija in lokalna skupnost. V
individualizirani družbi pa se mora nenehno truditi, da bi prišel do določenega položaja.
Premagati mora veliko tveganj in negotovosti, s katerimi se sreča (Žavbi in Vipavc Brvar,
2004, str. 3). V evropskih družbah je mladostništvo opisano kot poseben in minljiv trenutek
ter kot stanje, v katerem meje s svetom odraslosti počasi izginjajo. Radijski program, pri
katerem sodelujejo mladi, predstavlja obe realnosti: ustvarja družbene skupine mladostnikov
glede na leta in hkrati mlade izpostavi “skrivnostim odraslega sveta” (Glevarec, 2005, str
335). Ustvarjalno sodelovanje adolescentov v medijski produkciji, zlasti v kontekstu
izobraževanja, lahko pomembno prispeva k razvoju kritičnega razumevanja (Buckingham,
2008, str. 3).

Buckingham nakazuje v svojem delu, da imajo otroci in mladi že visoko stopnjo funkcionalne
pismenosti, torej spretnosti in kompetenc, ki so potrebne za dostop do medijske vsebine z
uporabo tehnologije in programske opreme. Starejši mladostniki se v splošnem zavedajo
regulativnih mehanizmov in sistemov vodenja, kar upoštevajo pri sprejemanju lastnih
odločitev (prav tam). Med prehajanjem iz dobe otroštva v odraslost radijski programi za
mlade prevzamejo odgovornost za seznanjanje adolescentov z drugimi ljudmi in družbo,
starši, partnerji ter pomembnimi predstavniki na visokih položajih (Glevarec, 2005, str. 334).
Tako se radio znajde na sredini dveh družbenih realnosti: ustvari družbene teme, ki so
pomembne v času mladosti, in hkrati izpostavi mlade nekaterim skrivnostim odraslega sveta.
Pomemben dejavnik pri odraščanju mladih je tudi internet, v katerem najdejo zatočišče in
prostor za raziskovanje, eksperimentiranje z identitetami, zasebnost in samoosvajanje od
staršev, vzpostavljanje intimnih odnosov in imajo občutek, da pripadajo določeni skupini.
Pozitivne posledice spleta so spodbujanje ustvarjalnosti mladih, poudarjanje pomembnosti
osebnega stila komuniciranja in splošna informiranost (Žavbi in Vipavc Brvar, 2004, str. 4).

Otroci razvijejo medijsko pismenost tudi brez namernega prizadevanja, da bi jih k temu
spodbudili, in brez promoviranja medijev (Buckingham, 2008, str. 3). Raziskave povezujejo
mlade in njihovo odraščanje v povezavi z vplivom novih informacijsko komunikacijskih
tehnologij, na katere projicirajo fantazije in utopična pričakovanja ali močne strahove. Prva
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možnost jih dojema kot začetnike pri uporabi tehnologije, nad katero so navdušeni, druga pa
kot najbolj rizično skupino, ki pogosto potrebuje pomoč in nadzor odraslih (Žavbi in Vipavc
Brvar, 2004, str. 6). V obeh primerih bi bilo primerno, da jih v spoznavanje in delovanje
tehnologije ter radia in ustvarjanje oddaj vpeljejo mentorji z ustreznimi izobraževalnimi
programi. Ti bi jih vsaj približno soočili z resničnim novinarskim delom. Uletova pa govori o
novostih, ki jih je v odraščanje prinesla socializacija. Poleg tega, da mladostniki vidijo kot
glavne komunikacijske partnerje svoje vrstnike, ustvarjajo tudi lasten komunikacijski in
medijski prostor. Ta vsebuje revije za mlade, radijske postaje, filmsko industrijo in
računalniško podprte kanale za komuniciranje in izražanje občutij (Ule, 1997, str. 33.).
Adolescenti torej hrepenijo po programih, ki bi bili namenjeni zgolj njim, kar bi jim s
pomočjo radijskih oddaj, ki jih ustvarjajo mladi za mlade, lahko ponudili.
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4 Radio in mladi

Del okolja skoraj vsakega najstnika, ki odrašča v industrializiranih državah, so mediji.
Zgodovinsko gledano je to svojevrsten fenomen, saj so bili adolescenti v začetku 20. stoletja
omejeni na tiskane medije, kot so knjige, časopisi in revije. Vse do konca 18. stoletja ni bilo
napisane niti ene knjige, namenjene zgolj otrokom. Obstajale so na primer knjige za odrasle,
ki so jih prebirali tudi otroci (Robinson Crusoe), nič pa ni bilo prilagojeno kognitivni in
čustveni ravni otrok (Dumitru, 2010, str. 76). Ko so pozneje ugotovili, da bi bilo bolje, če bi
se otroci razvijali stran od pogleda v krut svet odraslih, ki so ga dobili v časopisih, so mediji
začeli pripravljati tudi besedila zanje. V manj kot stoletju pa so se mediji razvili in postali
osrednji del kulturnega okolja industrializiranih družb (Arnett, 1995, str. 520). Večina
najstnikov je imela dostop do radia iz svoje sobe ali vsaj stanovanja (Buckingham, Banaji,
Burn, Carr, Cranmer, Willett, 2005, str. 7). Britanska raziskava je pokazala, da so bili takratni
najstniki redni poslušalci radia, največ pozornosti pa so namenili komercialnim radijskim
postajam. Za mladostnike je tudi verjetneje, da bodo do radia dostopali prek spleta in
mobilnih telefonov (prav tam). Mladi uvrščajo glasbo na vrh seznama stvari, ki jih osrečujejo
(Ban, 1986).

V primerjavi z danes so mladinske radijske oddaje v preteklosti pogosto obravnavale precej
resne tematike, ki so povezane z odraslimi, in za tisti čas aktualna politična ter druga
vprašanja. Seveda je še vedno obravnavanih veliko težav, povezanih z mladimi njihove
starosti. Ko so radijski uredniki spoznali, da spletni radio ponuja mnogo priložnosti za
ponujanje vsebine občinstvu, so se lotili tudi tega. Na spletu se lahko poslušalci učijo in
sodelujejo med seboj, se povezujejo in prispevajo k ustvarjanju oddaj. To je predvsem
pomembno za ohranjanje mladega radijskega občinstva, ki se že v otroštvu srečuje z
različnimi mediji. Če se bodo počutili vključene in vsaj delno lahko prispevali k vsebini,
bodo verjetneje še naprej poslušali radio. Do podobnega dognanja so prišli tudi Albarran in
drugi, ki v svoji raziskavi, v kateri je sodelovalo 430 dodiplomskih študentov med 18. in 24.
letom, ugotavljajo, da je informacijska doba prinesla mladim nove načine poslušanja glasbe,

15

zato bodo ustvarjalci vsebin na tradicionalnem radiu morali znova razmisliti, kako pritegniti
mlajše občinstvo (Albarran in drugi, 2007).

Večina otrok v veliko afriških državah pred letom 1998 ni imela dostopa do televizije,
prenašanje njenega programa je bilo ponujeno le v nekaj jezikih. Zato so afriški delegati Vrha
drugega sveta (Second World Summit) leta 1998 poudarili pomen radijskih izobraževalnih
programov v lokalnem jeziku, boljše financiranje in sodelovanje med državami v isti regiji.
Po drugi strani imajo azijske države v istem času zelo majhen dostop do radijskih programov
za otroke, kot tudi drugih medijskih izdelkov, ki bi bili ustvarjeni za mlade (von Feilitzen in
Bucht, 2001, str. 15).

Čeprav je mnogo raziskav usmerjenih v ustvarjanje radijskih vsebin, je takšnih, ki bi
proučevale nastanek vsebine s strani mladih, malo (Buckingham in drugi, 2005, str. 7). Redke
so takšne, ki ponujajo podatke o formalni in neformalni izobrazbi mladih o radiu ter njihovo
razumevanje tega medija (prav tam, str. 48). Soepova (Soep, 2003) na primer opisuje
mladinski radijski projekt kot proces, ki vključuje produkcijo: pisanje besedil, uokvirjanje
zgodb, snemanje in urejanje posnetkov. Zagovarja mnenje, da so mladinski radijski izdelki
dragoceni vir raziskovanja, saj se osredotočajo na težave, zanimive za najstniško populacijo,
in ideje, ki so jih mladi razvili s spoznavanjem sebe. Podrobnejše poznavanje bi učiteljem in
preostalim, ki izobražujejo mlade, pomagalo uvideti, kako prilagoditi program za boljše
razumevanje, kar bi se posledično poznalo pri kakovosti najstniške radijske produkcije
(Buckingham in drugi, 2005, str. 48). Glede na to, da imamo tudi v Sloveniji nekaj radijskih
oddaj, ki jih ustvarjajo mladi, bi morali pozornost usmeriti tudi v izobraževanje in uvajanje v
radijsko delo ter ugotoviti, kako bi podajanje znanja lahko izpopolnili in s tem zagotovili
kakovostnejše mladinske radijske oddaje.

4.1 Otroci in mladostniki kot radijsko občinstvo

Vedno več dijakov in študentov raziskuje življenje izven šole in ga ocenjuje kot kritičen
prostor za razvoj mladih in kulturne produkcije (Hull in Schultz, 2002). V turški raziskavi,
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opravljeni leta 2012 (Birsen, 2012, str. 121–222), so med drugim ugotavljali, kaj radio
predstavlja mladim. Vprašani študenti so odgovorili, da poslušajo radio zaradi več razlogov:
prisluhnejo mu zaradi glasbe, novic, sprostitve, zabave, pa tudi zaradi motivacije in ker se ob
njem lahko zasanjajo. Ob poslušanju radia pobegnejo od težav in spodbudijo domišljijo. Iz
teh podatkov lahko radijski ustvarjalci izberejo in prilagodijo vsebine, ki bi zanimale mlade,
ter preprečijo upad mladega občinstva. Študente so vprašali tudi, kako pogosto poslušajo
radio, in večina je povedala, da mu prisluhnejo vsak dan ali vsak drugi dan. Čeprav je bil
vzorec majhen, sodelovalo je 14 študentov, je bilo v raziskavi ugotovljeno, da vprašanci
pogosto prisluhnejo radiu in da je to del njihovega vsakdana (prav tam). Bolj ga poslušajo za
zabavo, kot za zbiranje resnih informacij. Po drugi strani pa Gutiérrezova ugotavlja
(Gutièrrez1, 2016, str. 288, v Kramp in drugi, 2016), da mlado radijsko občinstvo postaja
težavno, kar podkrepi s podatki EBU (European Broadcasting Union) iz leta 2008, ki kažejo,
da se radijske postaje soočajo z nezadovoljstvom in upadom mladih poslušalcev. To ni tako
nenavadno, saj so mladi bolj vešči pri uporabi medijev, ker se z njimi soočijo že v otroštvu
(Prensky, 2001, str. 1). Upoštevati je treba, da se mlado radijsko občinstvo razlikuje od
odraslega in zato potrebuje drugačne vrste vsebin, pa tudi informativne oddaje, ki so po
navadi namenjene odraslim, le da bi bile prirejene razumevanju mladih poslušalcev. Temelje
med medijem in občinstvom so spremenile interaktivne radijske oddaje. Poslušalci lahko prek
njih prekinejo tišino s tem, da prispevajo k vsebini s svojimi željami in mnenjem. To
spremeni njihov status prejemnikov vsebine, saj hkrati postanejo tudi prenašalci. Z razvojem
spleta in mobilnih telefonov so bili omogočeni povsem novi pristopi k radiu (Schmidt, 2011).

Interaktvini radio je zelo privlačen za vse, ki želijo od njega več kot zgolj oddaje za
poslušanje, saj zagotavlja dinamiko v etru. Z vzpostavljanjem povezave med ustvarjalci in
poslušalci zgradi zvesto občinstvo, ki sčasoma narašča. Zato je pomembno, da radio postane
dostopnejši za ljudi. Da bi to dosegli, radii povečajo število vsebin, ki jih lahko soustvarjajo
poslušalci (prav tam). Večja ponudba radijske vsebine je pritegnila mlajše občinstvo, saj se
med to gotovo najdejo tudi otroške in mladinske oddaje. Zanimiv pojav je tako imenovan
dogodek, ki je pomenil pomemben preskok od poslušalca do občinstva. Veliko radijskih
postaj v Nemčiji je ustvarilo in izkoristilo javne dogodke, da bi utrdili vez z občinstvom.

1

Gutièrrez, M. (2016). Researching the young radio audience. Bremen: edition lumière
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Andreas Hepp (Hepp v Crisell, 2003, str. 203)2 je izvedel ankete na desetih radijskih
postajah. Med drugim so ustvarjalci programa na radiu Hit Radio Antenne povedali, da na
leto organizirajo okoli 100 prireditev in da imajo največji dogodki več kot 180.000
udeležencev. Težko je oceniti, kolikšen del dogodkov je bil uspešen zaradi radia in koliko
radiev je za svojo popularnost lahko hvaležno dogodkom. Bistvo dogodkov je bilo, da
občinstvo lahko samo izbira in prilagodi program svojemu okusu (Crisell, 1994).

V Franciji so tipe oddaj, ki so bili namenjeni mladim in so lahko v njih sodelovali s svojim
mnenjem, željami in pripombami, redko našli na televiziji (Turner, 1993, str. 142), zato so
bile takšne radijske oddaje med mladostniki tako priljubljene. Tam so radijski programi za
mladostnike potekali v živo v večernih urah. Poslušalci so lahko poklicali, predstavili svojo
težavo, povedali svoje izkušnje in se pogovorili z voditelji oddaje. Vsaka od takšnih radijskih
oddaj je imela svojega izbranega predstavnika (slavno ali znano osebo), ki so se mu
poslušalci lahko zaupali. Sociološki interes najbolj priljubljenih radijskih oddaj v Franciji se
skriva v dejstvu, da je bilo to edino okolje, v katerem so najstniki lahko govorili in postali
'slišani' v javnosti. V šoli po navadi niso bili deležni pozornosti na takšen način, doma pa so
jim najmanj prisluhnili v letih, ko so se oddaljevali od svojih staršev (Glevarec, 2005, str.
333–334). V tem primeru so oddaje za mlade pozitivno vplivale na poslušalce, saj so v njih
našli varno okolje in dobili pozornost na primeren način. Če bi jo začeli iskati v slabi družbi,
bi se njihovo življenje lahko obrnilo na slabše.

Leta 2001 je mlado občinstvo v Franciji tako dobilo priložnost, da na radiu lahko posluša tudi
teme povezane z ljubeznijo, čustvi in težavami, s katerimi se soočajo. Pomembno je, da na
radiu govorijo tudi o temah, o katerih se mladi neradi ali manj pogosto pogovarjajo s starši,
torej tudi o ljubezni, težavah v šoli in vprašanjih, ki se jim porajajo med odraščanjem, pa
nimajo koga vprašati. Radio je bil v Turčiji, natančneje v Sanliurfi, leta 1990 edina možnost
za spoznavanje in romantične zveze med mladimi. Svoje občutke so lahko izpovedali tudi s
pesmimi, ki so jih imeli priložnost predlagati (Algain, 2005, str. 76). Vse to je pripomoglo k
sprejemanju formata pogovornega radia, ki je vseboval tudi oddaje, ki so bile v celoti
pogovorne, torej sestavljene iz sodelovanja občinstva.
2

Hepp, A. (2003). Radio and Popular Culture in Germany: Radio Culture Between Comedy and ‘Eventisation’. New York in Oxford: Berghahn Books.
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Francoski javni radijski programi so bili po navadi sestavljeni iz različnih zaporedij iger,
skupinskih telefonskih pogovorov, prenosov v živo s športnih prireditev, glasbe in oglasov. V
letu 2001 pa so se na treh zasebnih radijskih postajah v Franciji pojavile oddaje, v katere so
mladi lahko poklicali in razpravljali o svojih težavah. Tudi druge francoske nacionalne javne
radijske postaje so oddajale podobne vsebine z vključevanjem občinstva in ponujale možnost
klica v studio, vendar so bile namenjene mlademu odraslemu občinstvu in ne specifično
najstnikom (Glevarec, 2005, str. 333). V istem letu (2001) so v Franciji liberalne in
svobodomiselne oddaje, ki so jih prenašali na radijskih postajah za mlade, postale javni
problem, saj so jih nekatere organizacije, ki so se zavzemale za družine, obtožile seksizma in
spodkopavanja človeškega dostojanstva. V začetku leta 2004 je francoski regulatorni organ
za medije zato določil, da se programi, ki bi lahko vznemirili mlajše od 16 let, predvajajo
med 22.30 in 6.00 (Glevarec, 2005, str. 334). Tudi to je eden od razlogov, zaradi katerih
potrebujemo oddaje, v katerih bodo vsebine prirejene posebej za mlade in jim dajale razlog
za poslušanje radia. Balsebre in drugi (Balsebre, Perona, Fajula, in Barbeito, 2011, str. 214) v
svoji raziskavi ugotavljajo, da so otroci leta 2009 v Španiji kot občinstvo spregledani, čeprav
to ne pomeni, da niso del občinstva. Prevladovalo je prepričanje, da mladi pač ne poslušajo
radia. Težava je bila predvsem v pomanjkanju merskih instrumentov, s katerimi bi
ugotavljali, koliko poslušalcev ima določena oddaja in kdo je njihov poslušalec. Pa vendar se
postavlja vprašanje, ali bi morali mlajši od 14 let biti izključeni iz radijskih vsebin, ker ne
morejo izmeriti, koliko od njih prisluhne radiu. In ali lahko izključevanje mladih iz radijskega
programa pomeni krčenje občinstva, ker radio ne bi bil nikoli predstavljen posebej otrokom?
Španski radio v tem primeru zanemarja podatke o starosti občinstva, kar bi mu na dolgi rok
lahko škodilo, saj radijski ustvarjalci brez poznavanja občinstva ne prilagodijo vsebine in na
ta način izgubljajo poslušalce.

4.2 Radijske postaje, namenjene mladim

Program, namenjen mladim poslušalcem, se od preostalih vsebin razlikuje po oddajah, kjer se
ne predvaja izključno glasba, ampak lahko mladi dobijo tudi koristne informacije o težavah in
vprašanjih, ki jih zanimajo. V Franciji se v njih prepleta mešanica glasbe, popularne
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psihologije in humorja. Torej najstniki dobijo veliko več kot samo glasbo. Od televizijskih
oddaj se razlikujejo po tem, da se prek programov pošalijo tudi na svoj račun in pozornost
pritegnejo prek posebnih akcij, ki nagradijo sodelujoče poslušalce. Svoje pomanjkljivosti
(med drugim nezmožnost slike) obrnejo sebi v prid in se s tem približajo mlademu občinstvu
(Glevarec in Choquet, 2003, str. 30). Povezanost z občinstvom je pomembna tudi za
pritegnitev zanimanja mladih za delo na radiu.

Zadovoljstvo mladega poslušalstva je odvisno od voditelja, ki predstavlja program. Po navadi
so ti bolj sproščeni od bralcev poročil in voditeljev programov, ki so namenjeni širšemu
občinstvu. Formalnost in podobnost z drugimi programi, namenjenim odraslim poslušalcem,
skušajo ohraniti z informiranjem, po drugi strani pa se vedejo dostopno, da bi najstnikom
pokazali, da se lahko zanesejo nanje (prav tam). Raziskava Elisabeth Soep (Soep, 2006, str.
198) nakazuje, da se pri mladih, ki se še vedno urijo za voditelje, pri ocenjevanju lastnega
dela in ustvarjalnosti uporablja mnenje drugih. Pri poročanem govoru se nato govorci
strinjajo s povedanim ali ovržejo povedano in izrazijo svoje mnenje, ki ga podkrepijo z
dokazi, če so primerno predhodno izobraženi. Ker mladostniki najbolje vedo, s kakšnimi
ovirami se srečujejo, se lažje poistovetijo z mlajšimi ustvarjalci oddaj. Če je program ali jezik
zgolj zborni in se voditelji ne skušajo tudi na ta način približati mladim poslušalcem, je to
zanje le še ena radijska oddaja, ki ji ne posvečajo veliko pozornosti. Radijski voditelji niso
zgolj postavljeni pred nalogo, ki jo morajo izpolniti. Nenehno pregledujejo merila, po katerih
bi morali biti pripravljeni njihovi prispevki. Sčasoma se naučijo prepoznati lastnosti in vrste
zgodb, ki so najboljše za radio in poslušalce (Soep, 2003, str. 2). Pomembno je, da jih
preostali sodelujoči in tisti, od katerih se učijo, pri tem spodbujajo in jasno nakažejo, kako se
morajo izraziti, da bo zgodba lahko prišla v eter.

Ko mladi niso več zgolj občinstvo, ampak postanejo ustvarjalci oddaj, bi morali biti deležni
uvajanja in pomoči mentorjev. Po besedah Elisabeth Soep (Soep, 2012, str. 94) je mladinski
radio skupnost, ki temelji na novinarstvu in jo vodijo mladi med 14. in 24. letom starosti, ki
sami proizvajajo in posredujejo vsebino. Radio, ki ga je proučevala, je sestavljala mladina iz
javne šole iz ekonomsko zanemarjenih območij, kjer se čutijo izrinjene iz družbe in so
temnopolti obravnavani nepravično ter izrinjeni v najrevnejše šole. Na mladinskem radiu so
združeni skupaj z enim namenom: ustvariti tedensko radijsko oddajo in poskrbeti za
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fotografije, videoposnetke in drugo, kar bo radiu dalo spletno podobo. Na tem radiu (v
Oaklandu) so ustvarjalci na primer začeli z uvodnimi medijskimi predavanji in nadaljevali s
specializiranim programom, po katerem so nekateri od njih sprejeli plačane položaje v
medijih ali so postali učitelji mladih ustvarjalcev (prav tam, str. 95). Če damo mladostnikom
možnost ustvarjanja radijske oddaje, jim to lahko prinese veliko izkušenj in izhodišče za
iskanje službe. Če je program uvajanja dober in usvojijo novinarske pojme, ki jih potrebujejo
pri delu, ter praktična znanja za pripravo oddaje, imajo dobre reference, ki jih iščejo tudi
delodajalci.

Okolje na mladinskem radiu omogoča mladim, da preizkušajo in tvegajo z ustvarjanjem
projektov, ki jih v resnici zanimajo, in jih predstavijo občinstvu. Ponujene jim je več svobode
kot v šoli pri formalni izobrazbi, poleg tega njihov izdelek doseže večje število ljudi, zato
vanj vložijo več truda. Postavljeni so v razmere “resničnega življenja”, v katerem se soočajo
z zadnjimi roki in vsemi težavami, kot v pravi službi. Vedo, da bodo njihovi prijatelji,
družina, učitelji in drugi slišali njihovo delo, zato želijo dati vse od sebe. Soepova podpira
idejo, da bi se raziskovalci morali truditi vključevati mlade in njihove bližnje osebe v takšne
in podobne projekte, da dobijo občutek, da njihovo delo šteje in ima mesto v njihovem
življenju (Soep, 2003, str. 2). Predstavniki mladinskega radia niso opredeljeni kot bralci
poročil in radijski voditelji, ampak jih mladi pojmujejo bolj kot prijatelje in nekoga, na kogar
se lahko zanesejo. Zato je za mladinski radio značilno, da zamenja tipično vlogo voditelja z
bolj sproščeno različico (Glevarec, 2005, str. 340). Posledično je v etru slišati več lastnega
mnenja, pogovora s poslušalci in ne zgolj branja besedila tako kot v drugih vrstah oddaj. Bolj
sproščeno okolje bo spodbudilo tudi mlade, da zaupajo svoje težave in začnejo govoriti o
tem, o čemer se s starši in učitelji ne želijo pogovarjati.

4.3 Razlogi otrok in mladostnikov za poslušanje radia

Obstaja več motivov za poslušanje radia: druženje, zapolnjevanje praznine, ki jo ustvari
rutina, popravljanje razpoloženja, preganjanje dolgčasa, zagotavljanje novic in novih
informacij, aktivno sodelovanje v oddajah in premagovanje družbene zapostavljenosti
(Albarran in drugi, 2007, str. 4). Larsen (Houghton-Larsen, 1982), ki je pred leti raziskoval
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enako tematiko in se je še posebej osredotočil na motive študentov za poslušanje radia, je
prišel do podobnih ugotovitev, saj so bile osrednje priljubljene vsebine glasba, druženje in
splošne informacije o tem, kaj se dogaja po svetu.

Množični mediji imajo pomembno vlogo pri mladih, ki se zaradi njih zanimajo tudi za
politične novice, so bolj razgledani in sodelujejo pri pomembnih temah, kar se mogoče ne bi
zgodilo, če jim ne bi prisluhnili. Pomembno je, da imajo tudi mladi priložnost spremljati
vsakdanje novice, vendar prilagojene njihovi ravni razumevanja, saj bodo s tem lahko širili
splošno razgledanost in dobili vpogled v dogajanje po svetu. Rezultati raziskave, opravljene v
Španiji, so pokazali, da se sodelujoči osnovnošolci (četrti in šesti razred) zavedajo obstoja
radia in velike ponudbe radijskih programov. Večina od njih lahko našteje vsaj eno radijsko
oddajo, nekateri prepoznajo tudi njihove voditelje (Balsebre in drugi, 2011, str. 214). V tem
primeru je pomembno, da ustvarjalci upoštevajo tudi mlajše občinstvo in mu namenijo nekaj
zanj primernih vsebin, saj je v nasprotnem primeru izpostavljeno zgolj programu za odrasle
poslušalce.

Francoskim radijskim postajam za mlade so najbolj prisluhnili najstniki med 12. in 16. letom
starosti. Intenzivnost poslušanja je z naraščanjem let upadala, dokler niso mladostniki (v
večini po 16. letu) povsem izgubili zanimanja. Med njimi so bile postaje priljubljene zato, ker
so se ustrezno odzvale na njihove težave, ki jih niso znali ali niso hoteli deliti s starši, učitelji
in drugimi odraslimi osebami (Glevarec, 2005, str. 336).

Mladinski radijski programi ponujajo najstnikom pozornost, ki jo potrebujejo v najstniških
letih, in družbeno izkušnjo, ko lahko soustvarjajo vsebino. Oboje izpolnjuje željo po
odkrivanju odraslosti in pravila sprejemljivega vedenja. Zato so pomembni in potrebni.
Odrasli, ki jim ne pripisujejo enake vrednosti kot drugim oddajam, se morajo zavedati, da so
te namenjene izključno mladim (prav tam, str. 347).
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4.4 Mladinski radijski projekti po svetu v preteklosti

Mladinski radijski projekti so pogosto opisani kot proces, ki mladostnikom daje glas ali jim
ga pomaga najti z zagotavljanjem spretnosti, ki so potrebne za izražanje njihovih zgodb
(Soep, 2006, str. 198). Podrobneje sem se osredotočila na štiri radijske projekte
(RadioNetwork Project, Youth Radio, primeri študij z vsega sveta in vzhodno nemški
mladinski radio DT64), kjer sem opazovala, če so bili mladi deležni pomoči in uvajanja v
radijsko delo s pomočjo mentorjev in kakšen je bil namen vsakega projekta.
4.4.1 Nameni mladinskih radijskih projektov, uvajanje v delo in pomoč mentorjev pri
ustvarjanju oddaj

● RadioNetwork Project

Leta 2004 so na univerzi za tehnologijo v Queenslandu vzpostavili projekt z imenom
RadioNetwork Project, ki je ponudil priložnost mnogim mladim do dostopa in izdelave
kreativnih vsebin za širšo skupino ljudi tako na radiu kot internetni strani. Njihovi cilji so bili:
vzpostaviti mrežo ponudnikov vsebin, namenjenih mladim v Queenslandu, ustvariti
priložnosti za sodelovanje in napredek mladih, zagotoviti mladim ustvarjalcem posebne
programe izobraževanja, oceniti ustreznost politik o mladih, kulturi, usposabljanju,
gospodarstvu, zaposlitvi in omogočanje mladim sodelovanje v različnih kontekstih (Notley in
Tacchi, 2005, str. 74). Ker je projekt pospremila tudi spletna stran, so imeli mladi možnost
sodelovati med seboj prek spletnih klepetalnic, blogov in elektronske pošte. Tako so vstopili
v stik s poslušalci in predebatirali težave, ki so jih imeli. Z vsebino so se osredotočili
predvsem na mlade, ki so živeli na obrobju mest. Zanimalo jih je, kako vidijo sami sebe in ali
se počutijo izolirane ter odmaknjene od družbe (prav tam). Ker so bili voditelji prav tako
mladi, so se jim sodelujoči bolj zaupali. Mladi ustvarjalci so dobili priložnost, da zgodbo
prikažejo z drugega zornega kota in osvetlijo grozne dogodke, ki se dogajajo njihovim
sovrstnikom. Hkrati jim ustvarjanje vsebine ponuja možnost, da spremenijo svojo podobo in
predstavo v očeh drugih (prav tam, str. 80).
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Avtorici sta pri projektu RadioNetwork opazili, da imajo mladinski radijski programi in
njihove spletne strani potencial: spodbudijo krepitev skupnosti, moči, vsak ima možnost biti
slišan, omogočajo medsebojno komunikacijo z različnih delov sveta in oblikovanje povezav,
ki niso odvisne od fizične bližine (Notley in Tacchi, 2005, str. 75). Zaradi zadnjega razloga je
radio lahko zajel različne skupine mladih, vključno s tistimi, ki niso imeli izkušenj s
sodelovanjem na spletu ali z ustvarjanjem radijskih oddaj. Prav tako projekta niso hoteli
omejiti na ozko skupino uporabnikov, kar jim je omogočila spletna stran mladinskega radia.
Ko so ustvarjalci radijskih oddaj usvojili osnovna znanja, so jim pustili proste roke pri
oblikovanju vsebin (prav tam). Torej so mladi morali prestati izobraževanje ali uvajanje,
preden so lahko začeli ustvarjati oddaje. Te so govorile o življenju na obrobju, ki so
navdihnile druge mlade in jim dale priložnost, da se poistovetijo s sovrstniki z drugega dela
mesta, hkrati pa ustvarile močno sporočilo. Po drugi strani pa so lahko najstniki dobili
odgovore na svoja vprašanja, se zaupali in našli vsaj delne rešitve svojih težav, ne glede na
to, od kod so prihajali in kakšno barvo kože so imeli (prav tam, str. 80).

● Youth radio

V letu 2010 se je mladinski radio (Youth radio), pri katerem je sodelovala tudi Sopeova,
začel ukvarjati s projektom raziskovalnega novinarstva. Osredotočili so se na zgodbo, ki se je
neposredno dotaknila mladih, ki so delali na mladinskem radiu: spolno izkoriščanje otrok.
Uredništvo radia je hotelo opozoriti na pojav kot lokalno vprašanje. V času poročanja je
trgovina z otroki v Oaklandu pritegnila pozornost drugih medijev. Vendar so namesto, da bi
ponudili besedo vpletenim dekletom, o njih samo govorili. Mladinski radio pa se je z njimi
povezal in jim omogočil, da s svetom delijo svojo zgodbo (Soep, 2012, str. 97).

Na Youth radiu so mladi začeli z uvodnimi predavanji o radijskem programu in delu, znanje
nadgradili s specializiranimi tečaji in sčasoma imeli možnost priti do plačanega položaja na
radiu. Naučiti so se morali skupinskega dela, saj so se trudili za pomembno nalogo, ki
zahteva sodelovanje – ustvarjanje tedenske radijske oddaje v živo (Soep, 2012, str. 94–95).
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● Študije z vsega sveta

Namen primerov študij z vsega sveta, kot jim pravita Kinkadejeva in Mayjeva, je predstaviti
različne vrste mladinskih mednarodnih projektov in z izkušnjami osveščati ostale, ki
opravljajo podobne dejavnosti. Želita postati vzor drugim projektom, ki jih pripravljajo mladi
po svetu. Programi, ki jih ustvarjajo mladi, služijo kot izhodišče za spoznavanje sebe in sveta
okrog njih. Izkoriščajo ustvarjalnost in strast mladostnikov, ki ponujajo edinstvene prispevke
o najbolj kritičnih vprašanjih v izobrazbi, kulturi, človekovih pravicah, zlorabi mladih in
globalizaciji. Programi, ki jih pripravljajo najstniki, le-te vključujejo v širšo družbo, jim
omogočajo, da v njej aktivno sodelujejo in se izobrazijo o pomembnih tematikah (Kinkade in
Macy, 2003).

Študije primerov z vsega sveta, kot sta jih poimenovali Sheila Kinkade in Christy Macy, se
po drugi strani bolj kot pridobivanju novinarskih znanj posvečajo omogočanju širjenja glasov
mladih in pomoči, da se razvijejo v zdrave odrasle osebe. Čeprav ne bodo nadaljevali svoje
kariere kot novinarji, sta avtorici prepričani, da bodo pridobljene veščine uporabili pri
vzpostavljanju odnosov, v šoli in delovnem okolju. Mnoge od njih bodo izkušnje z
analiziranjem in predstavljanjem novic izoblikovale v bolj informirane poslušalce ter gledalce
ter aktivnejše državljane (Kinkade in Macy, 2003).

V zbranih raziskavah Kinkadejeva in Macyjeva omenjata tudi mladinski radio v Vietnamu,
pri katerem je namen njegovih najstniških pripadnikov pomagati pri izobrazbi in informiranju
javnosti o težavah, s katerimi se sooča najstniško prebivalstvo, in poudariti zgodbe, ki jih
odrasli pogosto ne obravnavajo kot pravo novico. Njihovi mentorji so mladi novinarji, ki jih
izobražujejo o lastnih tehnikah pisanja in terenskega dela. Kot rezultat večletnega dela je
vietnamski mladinski radio organiziral lokalna in nacionalna srečanja med voditelji države,
socialnimi delavci in drugimi odgovornimi osebami ter mladimi. Ustvarjalci radia so bili celo
povabljeni na nacionalno konferenco, da so podali svoje pripombe in opažanja o
Nacionalnem akcijskem načrtu za izvajanje programa za vietnamske otroke med letoma 2001
in 2010 (Kinkade in Macy, 2003, 11). Vietnam je ena od redkih držav, ki je takrat dopustila
sodelovanje mladih pri oblikovanju načrta za otroke. Mladinske radijske oddaje so torej lahko
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več kot zabavni program, če so mladi že od začetka usmerjeni v kritično mišljenje in iskanje
argumentov s primernim formalnim ali neformalnim izobraževalnim programom.

● Radio DT64

Vzhodnonemški mladinski radio DT64 je bil ustanovljen leta 1964 med tretjim srečanjem
mladih, poimenovanem Deutchlandtreffen der Jugend (prvi sta bili leta 1950 in 1954).
Občinstvo je že ob prvih predvajanjih radijskega programa pokazalo veliko pripravljenosti za
sodelovanje, na primer s pisanjem pisem uradnikom, voditeljem in producentom. Zaradi
velikega zanimanja so ure oddajanja mladinskega radia nenehno širili. Predstavljal je
alternativno dejavnostim v prostem času, ki so jih mladi spoznali za nezadostne. Pogrešali so
športne ustanove, bazene, diskoteke in centre, namenjene mladostnikom. Hkrati pa jim mediji
niso ponudili velike raznolikosti. Zato je radio postal najpomembnejša dejavnost. DT64 je
zagotovil forume za mladino, kjer so lahko izražali svoje želje in komentarje (Kaun in
Stiernstedt, 2012, str. 341). Po združitvi Nemčije so uradniki ukinili mladinski radijski
program, ker naj ne bi bilo več prostora za takšno obliko programa. To je izzvalo proteste, ki
so prisilili uradnike, da so premislili o ustrezni zamenjavi programa. Od takrat so producenti
in poslušalci izvedli veliko protestov v različnih delih Nemčije (prav tam). V primeru radia
DT64 je mladinski radio predstavljal nadomestek hobija in pomemben del prostega časa
mladih, ki niso imeli dovolj javnih mest za druženje in kakovostno preživljanje časa.

Včasih je imel mladinski radio več teže kot danes, še posebej zato, ker je bil ustvarjen v
posebnih razmerah, na primer, ko je bila Nemčija še razdeljena.

4.5 Sodelovanje mladostnikov in mentorjev

Mladinski program obsega izobraževanje in medgeneracijsko sodelovanje. Pogosto je
definiran kot vsebina, ki je zasnovana, izvedena in obdelana s strani mladih (Campbell, Hoey
in Perlman, 2001). Cilji mladinskih oddaj so izobraževanje ustvarjalcev, pridobivanje
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novinarskih veščin, osebno izražanje, spodbujanje ustvarjalnosti in odprtosti za aktualne
tematike (Chavez in Soep, 2005, str. 410).

Izobraževanje, kot pravita Chavezova in Soepova, vsebuje medijsko pismenost, ki mlade
spozna z obdelovanjem zvoka, besedil in pripovedi, da bi te kar najbolje ustrezale
medijskemu trgu in poslušalcem. Program, ki ga vodijo mladostniki, se začne, ko imajo
možnost povedati svoje zgodbe, razmišljanja in izzvati trditve, ki jih imajo za resnične. Imajo
možnost na novo povedati zgodbe, o katerih se govori, in predstaviti svoj pogled na pereče
tematike (Chavez in Soep, 2005, str. 410). Mladinski radijski izdelki so primeri dejavnosti, s
katerimi se adolescenti razvijajo v medgeneracijskem okolju, ki temelji na povezovanju
mladih iz različnih delov sveta. Soepova označi izkušnje, ki jih pridobijo na mladinskem
radiu, kot pomembne za vsa področja, na katerih mladi uokvirijo, artikulirajo in širijo zgodbe,
za katere sklepajo, da morajo biti slišane (Soep, 2012, str. 95). Na mladinskem radiu, ki ga je
proučevala Soepova, mladi ne sodelujejo samo kot ustvarjalci vsebine, ampak se imajo
priložnost preizkusiti v različnih vlogah. Ustvarjanje besedil in zgodb je njihova najbolj vidna
vloga, vendar ni edina. Sodelujejo tudi v skupini, v kateri pripravijo predstavitve o
organizaciji ter jih izvedejo na konferencah in javnih dogodkih. V program uvedejo nove
sodelujoče, pomagajo pri vzdrževanju opreme in prostorov, ki jih uporabljajo pri delu. Ko so
mladi vključeni v več kot le prenašanje posnetkov odraslim in čakanje na njihovo analizo,
pridobijo znanje o celotnem postopku, ki je potreben, da gre njihova vsebina v eter. To jim
omogoči, da spoznajo in sodelujejo pri celotnem procesu ter s tem dobijo dodatne izkušnje.
Krepi tudi odgovornost, saj morajo sami vložiti trud, zato se že zgodaj naučijo, kako skrbeti
za določene stvari (Soep, 2003, str. 3).

Zastavlja se tudi vprašanje osebnega prispevka, ki ga vložijo ustvarjalci v posamezne
vsebine. V navidezno oddaljenih novicah in pri mednarodnem pokrivanju tem, mladi po
navadi postavijo svoje prispevke v lokalno okolje in naredijo zgodbo osebno. Tako je na
primer ustvarjalka vojno v Iraku opisala skozi svojo družinsko zgodbo in s tem poskrbela, da
se je zgodba bolj dotaknila ljudi, kot bi se jih, če bi izvedeli le gole podatke o dogajanju v
Iraku. Zato morajo raziskovalci, ki ustvarjajo skupaj z najstniki, v vsaki temi najti vprašanja,
ki so zanje pomembna. S tem bodo vzbudili njihovo pozornost in jim približali dogodke.
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Posledično bodo mladi vložili več osebnega prispevka in projekt bo doživel večje razsežnosti
(Soep, 2003, str. 2).

Pri kakovostnih radijskih oddajah je pomemben dejavnik jezik, zato morajo mladi izpopolniti
znanje na tem področju, saj dejavniki, kot so nova oblika interakcije, povečan pretok
informacij, večje število programov, globalizacija kultur in spremenjene novinarske prakse,
prinašajo spremembe pismenosti (Tyner, 1998). Ustvarjalci oddaj morajo usvojiti tudi
mulitimedijsko pismenost, kar pomeni sposobnost obdelovanja besedila, zvoka in slike. Za
radio sta pomembni prvi dve dejavnosti (Soep, 2006, str. 200). Ključ multimedijske
pismenosti ni le v poznavanju orodij in tehnologije, da bi lažje opravljali delo, ampak tudi v
zastopanosti v širšem delu družbe (Hull, 2003, str. 231).

Pozornost je treba nameniti še odgovornosti. To Soepova predstavi kot sistematičen proces
ocenjevanja, ali je projekt uspešen ali ne. Pri mladinskem radiu ocenjevanje ni tako preprosto
kot v šoli. Njegova posebnost je dvojno poslanstvo. Organizacija je hkrati okolje za razvoj
mladih ustvarjalcev in profesionalnih neodvisnih medijskih producentov, zato se nenehno
uravnava ravnovesje med zavezanostjo k podpori mladim, ki se vključijo v programe z
zahtevami konkurenčnega medijskega trga. Mentorji morajo ves čas prenašati osredotočenost
na dve točki: sodelovanje z mladimi ustvarjalci, ki jim morajo nuditi čim več znanja, in
pripraviti prispevke, ki bodo zadovoljili stroge postopke za objavo in posledično občinstvo.
Ta dva kriterija sta si nasprotujoča in Soepova poudarja, da ne zagovarja dejstva, da bi morali
profesionalni producenti zanemariti svoje ambicije in kariero v zameno za usposabljanje
mladih, ampak ravno nasprotno. Ko bodo izkušeni mentorji sodelovali s sodelavci in mladimi
ustvarjalci, bodo verjetneje svoje delo opravljali bolje, ker bo v njem prisotne več “svežine”
in izvirnih zamisli, kot bi jih bilo, če bi delo opravljali sami. S svoje perspektive bodo namreč
opazili delo mladih, ki se še ne ravnajo po ustaljenih tirnicah in šele vstopajo v svet radia, a
kljub temu lahko prispevajo izvirne vsebine in nove poglede (Soep, 2003, str. 2). Ker iz
sodelovanja z mladimi ustvarjalci tudi mentorji pridobijo nekaj pozitivnih izkušenj, ki jih
bodo uporabili pri svojem delu, bi morali uskladiti delo tako, da so lahko v pomoč tudi
mladim in na to ne bi smeli gledati kot na nepotrebno delo, ki ne bo obrodilo sadov.

28

Chavezova in Soepova sta vzeli pod drobnogled sodelovanje mladih in odraslih na mladinski
radijski postaji v San Franciscu. To je neprofitni program, kjer najstniki med 14. in 18. letom
ustvarjajo zgodbe, oddaje in glasbo za radio. Posvečajo se težavam, kot so nepredvideni
učinki vsakdanjega testiranja učencev, odnosi med učitelji in dijaki ter možnost svobode
govora v ameriških učilnicah. Ustvarjalci radijskega programa so za svoje delo dobili tudi
nagrade, torej so mladinski radijski program obravnavali prav tako pomembno kot preostale
radijske vsebine. Mladim iz javnih in zasebnih šol so ponudili 12-tedensko izobraževanje o
radiu in pripravi oddaj, več kot 75 odstotkov udeležencev pa je pripadalo drugim rasam, kar
je skupino naredilo raznoliko. Po končanem programu izobraževanja so imeli možnost
plačanega dela in pozneje tudi dobiti vlogo učiteljev, ki vodijo programe in postanejo
mentorji novim ustvarjalcem. Ena od stvari, za katero najstniki pravijo, da so se jo naučili, je
sprejemanje razlik: poslušanje drugih, kritično opredeljevanje stališč in analiziranje
prispevkov drugih avtorjev (Chavez in Soep, 2005). Mladinski programi lahko pomagajo
vzpostaviti povezave med mladimi, ki se počutijo izključene iz družbe, ker živijo v revnih
soseskah, ne obiskujejo šole ali imajo kriminalno preteklost (Kinkade in Macy, 2003).

Kinkadeva in Macyjeva opozarjata tudi na temnejše plati mladinskih oddaj, saj je pomembno
tudi, kakšen vpliv dosežejo projekti. Število ljudi, ki prisluhnejo radijskim programom, ki jih
pripravijo najstniki, je eno, na drugi strani pa imamo vpliv vsebine na življenja
posameznikov. Pogosto je mine več let, da mladi uvidijo, katere izkušnje so imele resničen
vpliv na njihovo življenje in na način razmišljanja o prihodnosti. Za ocenjevanje programov
so potrebni drugačni kriteriji, ki bodo merili uspešnost, ti pa morajo prepričati tudi vlagatelje,
ki zagotavljajo finančno podporo (Kinkade in Macy, 2003, 11). Soepova je prepričana, da
mladi ustvarjalci programa potrebujejo podporo strokovnih sodelavcev, institucij in učnih
programov, da bi lahko dobro opravljali svoje delo. S tem bo kmalu vidno, kakšne zgodbe in
vpliv ima lahko mladinski radio s primerno medijsko izobraženimi ustvarjalci (Soep, 2012,
str. 100). Čeprav morajo ustvarjalci projektov za pripravo programa usvojiti vsaj osnovne
novinarske spretnosti, je poudarek na spodbujanju kritičnega mišljenja, raziskovanju in
spremljanju aktualnih težav (Kinkade in Macy, 2003, 11).

Na mladinskem radiu v Kaliforniji, pri katerem je sodelovala Soepova (Youth Radio), se
mladi zavzemajo za vprašanja o izobraževanju, za katera se jim nujno zdi, da jih zastavijo.
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Postavljajo na primer vprašanja o tem, katere družine bodo za dostojno izobrazbo tvegale
ponarejanje kraja in naslova bivanja ter posledično aretacijo, da bi bili njihovi otroci vpisani
v spodobno šolo. Mladostniki so vključeni v mladinski radio z brezplačnim programom, v
katerem sodelujejo srednješolci. Po uvodnih in nadaljevalnih programih, kjer pridobijo
znanje, lahko vstopijo v redakcijo kot pripravniki, ki raziskujejo pomembne teme,
pripravljajo intervjuje, snemajo, pišejo scenarije in nastopajo kot pripovedovalci zgodb v
radijskih oddajah, ki imajo tudi do milijon poslušalcev (Soep, 2003, str. 1). Vsak korak v
procesu temelji na sodelovanju. Izkušeni producenti sodelujejo z mlajšimi pri pripravi
vprašanj za intervjuje, oblikovanju besedil, včasih skupaj z njimi odidejo na teren ali sedijo z
njimi pred računalnikom in pripravljajo zasnovo za oddajo. Med drugim sodelujejo še s
tonskimi inženirji in pridobijo nekaj znanj tudi s tega področja. Postopoma postanejo
samostojni in sami začnejo ustvarjati vsebine, ki v večini temeljijo na njihovih vsakdanjih
izkušnjah. Praksa sodelovanja med starejšimi in mlajšimi se obrestuje, ko se na radijskih
valovih zaslišijo kakovostne oddaje, ki se lahko primerjajo z drugimi (resnimi) radijskimi
programi (prav tam).
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5 Gradivo in metode dela

V prvem delu magistrske naloge sem naredila pregled sekundarnih virov (strokovne in
znanstvene literature). V nadaljevanju bom pregledala primarne vire (osnovne in
srednješolske kurikulume). Proučila bom gimnazijske učbenike za slovenščino od prvega do
četrtega letnika, in sicer Z besedo do besede za 1. letnik in Na pragu besedila za vse štiri
letnike. Ugotavljala bom, koliko novinarskega znanja dijaki pridobijo pri tem predmetu.
Proučila bom učne načrte za osnovne šole in gimnazije, osredotočila se bom predvsem na
predmete slovenščina, retorika, šolsko novinarstvo in vzgoja za medije: tisk, radio in
televizija. S tem bom ugotovila, koliko novinarskega znanja naj bi dobili ustvarjalci že z
izobrazbo pred študijem.

V praktičnem delu sem izvedla polstrukturirane intervjuje z ustvarjalci mladinskih radijskih
programov Hudo! na RTV SLO, Mladi mladim na Radiu Maribor in Bla bla radio na Radiu
Koper. Intervjuvala sem tudi odgovorne osebe oziroma mentorje, s katerimi sodelujejo pri
ustvarjanju oddaj. Podrobneje bom predstavila izsledke intervjujev, pri čemer me bo
zanimalo, kako in če se na izbranih radijskih postajah izvaja uvajanje v radijsko delo in govor
pred mikrofonom ter če ustvarjalci menijo, da je njihovo novinarsko znanje pred in po delu
na radiu boljše ter izpopolnjeno. Primerjala bom tudi, če se odgovori ustvarjalcev in njihovih
mentorjev usklajujejo, kako poteka priprava oddaje na posameznih radijskih postajah in
kolikšen del vsebine prispevajo mladi ter kolikšnega mentorji.
Za konec bom z analizo vsebine poslušanih oddaj in intervjujev primerjala, kako se
pridobljena novinarska znanja in veščine kažejo v izbranih oddajah, kako se razlikuje delo na
treh radijskih postajah ter če se odgovori mentorjev ujemajo z odgovori mladih ustvarjalcev.
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5.1 Predstavitev izbranih radijskih programov, ki jih soustvarjajo mladi:

5.1.1 Oddaja Hudo!

Oddaja Hudo! je na Radiu Slovenija na sporedu vsako soboto med 9.00 in 10.00. Pripravljajo
jo osnovnošolci iz različnih šol, ki lahko sodelujejo več kot enkrat. Oddaja je sestavljena iz
občasnih gostov, teme pa so povezane s šolo, prostočasnimi dejavnostmi, ekologijo, športom
in tudi težavami, s katerimi se mladi srečujejo v osnovnošolskih letih (RTVSLO, b. d.). Mladi
ob pomoči mentorjev izberejo primerno temo oddaje, v spremstvu odidejo na teren in
posnamejo prispevke, na koncu pa vodijo oddajo. Sodelujejo tudi pri montaži, kjer ob pomoči
strokovnjakov obdelajo posnetke in jih združijo v oddajo. Sami izberejo glasbo, ki bo
povezovala teme, in po potrebi pripravijo vprašanja, na katera bodo odgovarjali gostje
oddaje. Prav tako jim je prepuščena komunikacija z občinstvom, če se pojavi rubrika, v kateri
poslušalci kličejo na radio in odgovarjajo na nagradna vprašanja (mentorica oddaje Hudo!,
osebni intervju, 2018, 3. april)3.

Pred pripravo oddaje ekipa Radia Slovenija na izbrani osnovni šoli pripravi novinarske
delavnice, ki se jih morajo udeležiti vsi sodelujoči osnovnošolci. V nekaj šolskih urah se
poučijo o novinarskih žanrih, ki jih bodo pozneje uporabljali. Tam dobijo vsa potrebna znanja
in pozneje pod vodstvom svojega mentorja in mentorjev ekipe z radia opravijo praktičen del,
torej sestavljanje oddaje.

Namen ekipe, ki mlade pripravlja na oddajo, je, da osnovnošolci spoznajo medij in praktično
delo radijskega novinarja ter se sami preizkusijo kot te vrste novinarji (RTVSLO, b. d.).

3

Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
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5.1.2 Oddaja Radio Bla bla

Radio Bla bla je namenjen srednješolcem. Na radiu Koper je na sporedu vsak petek popoldan.
Vsebina je povsem prilagojena mladim in obravnava kulturo, sodobno tehnologijo, družbo,
glasbo in poglede ustvarjalcev na aktualno dogajanje. Prispevke povezuje glasba (RTVSLO,
b. d.).

Ker imajo mladi vsak teden na voljo eno uro za program, pomembnih stvari o temah ne
navajajo zgolj kot vesti, ampak z bolj poglobljenim delom. Zato lahko poslušalci prisluhnejo
tudi intervjuvancem s kraja dogodka ali samemu dogajanju (mentorica oddaje Radio Bla bla,
osebni intervju, 2018, 30. april)4.

5.1.3 Oddaja Mladi mladim

Oddaja Mladi mladim se posveča srednješolcem in študentom ter njihovim težavam z
odraščanjem, osamosvajanjem, spoznavanjem ljubezni in odraslega življenja. Opozarjajo
tako na dobre kot slabe plati v obdobju med 15 in 25 letom starosti. Ekipa je sestavljena iz
dijakov in študentov, ki vsak teden med aktualnimi dogodki izberejo tiste, ki se jim je po
njihovem mnenju vredno posvetiti. Odpravijo se na teren, poiščejo goste in vse skupaj
združijo v prispevke, ki jih povezuje glasba. Izbira glasbe je prepuščena tudi poslušalcem, ki
lahko sodelujejo s klicem v eter (RTVSLO, b. d.). Oddaja traja med 40 in 50 minut, na
sporedu pa je enkrat tedensko. Sestavljena je iz zaporedja glasbe, prispevkov, napovedi
dogodkov, relevantnih za študente, in gostov v studiu. Teme obravnavajo tako za študente
zanimive dogodke kot tudi aktualno dogajanje v Mariboru in po Sloveniji.

4

Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
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6 Formalni in neformalni načini pridobivanja novinarskih znanj in veščin

6.1 Izobraževanje v osnovni in srednji šoli z obveznimi in obšolskimi dejavnostmi

6.1.1 Analiza učnih načrtov za osnovne šole in izbirnih predmetov

Učenci v osnovni šoli razvijejo zmožnost pogovarjanja in se naučijo povzeti temo ter
bistvene podatke. V novinarstvu se to uporablja za pisanje krajših in daljših poročil, portretov
in osebnih zgodb. Učijo se utemeljevati svoje mnenje, kar bi kot novinarji lahko uporabili pri
komentarju.

Razvijajo zmožnosti poslušanja enogovornih neumetnostnih besedil, pri čemer poslušajo
krajše besedilo, objavljeno v medijih, določajo okoliščine nastanka besedila in
sporočevalnega namena, povzemajo teme in bistvene podatke, vrednotijo resničnost,
razumljivost in uporabnost besedila ter utemeljujejo svoje mnenje. Ena od njihovih nalog je
pripraviti govorni nastop, pri čemer skušajo biti čim samostojnejši, kar pomaga pri
nastopanju pred kamero. Napisati morajo tudi novico o aktualnem ali zanimivem dogodku (4.
razred), kar pri novinarskem izobraževanju lahko uporabijo pri učenju pisanja poročil in
vesti.

Učenci osnovne šole se prav tako posvetijo radijski igri, in sicer: znajo izražati, razumeti in
vrednotiti radijsko igro, opazujejo posebnosti govora in zvočne opreme radijskega besedila
ter govorijo o prvinah zvočne opreme radijske igre.

V 9. razredu je predvideno še učenje potopisa, kar z nadgradnjo lahko uporabijo pri
novinarskem delu (Učni načrt za osnovne šole, 2011).
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Osnovnošolci se morajo odločiti za izbirne predmete, med katerimi so na voljo tudi retorika,
šolsko novinarstvo in vzgoja za medije: tisk, radio in televizija. Pri retoriki se učijo
natančnega in pravilnega oblikovanja argumentov in prepričevalnih tehnik, kjer si za zgled
vzamejo tudi primere iz medijev (Žagar, Močnik, Zadravec Pešec in Pavlin, 2004).
Sposobnosti lahko uporabijo pri poznejšem novinarskem izobraževanju, ko je treba pisati
komentarje ali objektivno predstaviti podatke. Šolsko novinarstvo je nadgradnja predmeta
slovenščina, ki se navezuje na izročilo osnovnošolskih novinarskih in dopisniških krožkov ter
uredništva šolskih glasil. Učenci raziskujejo neumetnostne jezikovne zvrsti, še posebej
publicistično. Nadgrajujejo znanje sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil ter
opazujejo jezik in slog publicističnih besedil. Pri slednjih označujejo zgradbene prvine,
tipične sintagme, frazeologijo in besedje. S publicističnimi besedili pokrivajo aktualno
dogajanje v šoli (Mohor in Saksida, 2003).

Vzgoja za medije omogoči učencem dostop do medijev. Nauči jih osnov izdelovanja
prispevkov za časopis, radio in televizijo, kritičnega ocenjevanja ter analiziranja. Učenci so
medijsko pismeni in znajo uporabljati sporočila v medijsko zasičeni družbi. Ta je bila eden
od razlogov za uvajanje predmeta, med katerimi so tudi naraščanje pomena informacij,
visoka raven medijske produkcije in deregulacija tiska (Košir, Erjavec in Volčič, 2006).

Pri predmetu radio, ki tvori del predmeta vzgoja za medije, učenci spoznajo radijske medijske
vsebine in oblikujejo lastne radijske oddaje. Posvetijo se tudi razlikam med medijskimi
občinstvi. Podrobneje se seznanijo z bistvenimi značilnostmi, funkcijami in procesom
množičnega komuniciranja, spoznajo nastanek in razvoj radia ter njegove značilnosti,
odkrivajo podobnosti in razlike med radijskimi postajami. Ko ena od možnosti je v učnem
načrtu predviden obisk radijske postaje, kjer lahko učenci od blizu opazujejo novinarsko delo
in kasneje analizirajo programsko vsebino (Košir in drugi, 2006).
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6.1.2 Analiza učnih načrtov za gimnazije in gimnazijskih učbenikov

Glede na učni načrt za gimnazije dijaki spoznajo enogovorna neumetnostna besedila, med
njimi reportažo, ki je predvidena v drugem letniku, in komentar, ki se mu posvečajo v tretjem
letniku. Besedila se naučijo tvoriti tudi sami. Poleg omenjenih besedil poročajo o zanimivih
in aktualnih dogodkih ter s tem pridobijo nekaj novinarskega znanja. Dijaki razvijejo
zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil in znajo vrednotiti lastno besedilo ter
svoje mnenje utemeljiti s strokovnimi argumenti (Učni načrt za gimnazije, 2010/2011).

Tudi iz učbenikov za 1. letnike gimnazij in strokovnih šol dijaki pridobijo nekaj novinarskega
znanja, ki ga morajo sicer še nadgraditi, a jim lahko služi kot osnova za pripravo novinarskih
prispevkov, med drugim tudi radijskih oddaj. Ker sem hotela podrobneje ugotoviti, koliko in
kakšno novinarsko znanje pridobijo v srednji šoli, kar mi bo pomagalo tudi pri analizi
intervjujev, saj je večina intervjuvancev dijakov in študentov, sem pregledala nekaj različnih
učbenikov, ki se zdaj uporabljajo v nekaterih gimnazijah. Iz opravljenih intervjujev sem
izvedela, da se osnovnošolci na delavnicah, na katerih se pripravljajo na ustvarjanje radijske
oddaje, med drugim naučijo osnovnega znanja o žanrih, ki jih bodo morali uporabiti, pa tudi
o montaži in stvareh, ki jih morajo poznati za pripravo radijske oddaje. Iz tega razloga nisem
naredila še pregleda osnovnošolskih učbenikov, saj se pri njih pristop k uvajanju nekoliko
razlikuje od pristopa na drugih dveh proučevanih postajah. V nasprotju s preostalimi govorijo
pri prvi tudi o osnovnih pojmih v novinarstvu, ki naj bi bili dijakom in študentom glede na
učne načrte že znani.

Z besedo do besede (učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij in strokovnih šol)

V učbeniku za slovenščino v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šolah dijaki že na
začetku spoznavajo vloge besedila. Med njimi je tudi predstavitvena, pri kateri je
najpomembnejše to, da sporočevalec natančno, nazorno in objektivno predstavi stvarnost. To
uporabljamo med drugim pri objektivnem opisu oseb, poročilih, potopisih in opisih krajev,
zato bi moral takšna besedila obvladati tudi novinar. Naslednja vloga besedila, ki pomaga pri
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novinarskem poklicu, je vplivanjska, ki doseže svoj namen, če vpliva na naslovnika (Vogel,
Kastelic in Hodak, 2015, str. 15). Najdemo jo v komentatorskih besedilih, s katerimi novinar
želi predstaviti stališča določene težave in povabiti k razmišljanju. Izrazna in metajezikovna
vloga jezika nista neposredno povezani z določenim novinarskim znanjem, vendar mora
novinar obvladati zapisovanje in izgovorjavo, zato mu tudi ta znanja pridejo prav.

V učbeniku so navedene razlike med umetnostnim in neumetnostnim besedilom, kjer se
dijaki učijo, da se neumetnostno besedilo uporablja tudi za navajanje podatkov z namenom,
da bi bralec čim več izvedel o določeni stvari, na primer življenju neke osebe (prav tam, str.
17). V novinarstvu se to nanaša med drugim na portret pa tudi na poročilo in kratke vesti, kjer
gre zgolj za povzemanje dogajanja in navajanje pomembnih informacij.

Med vrstami besedil glede na namen je za novinarsko delo pomembna predvsem
prikazovalna, pri kateri želi sporočevalec sporočiti nove podatke ali razširiti znanje bralcev o
določeni temi. To novinarji počnejo pri novicah, poročilih in poljudnoznanstvenih člankih
(prav tam, str. 35).

Dijaki naj bi glede na vsebino učbenika znali ločiti med objektivnimi in subjektivnimi
besedili. Ker vedo, da se v prvih uporablja preverljive podatke in se osebno ne opredeljuje,
poznajo osnovna pravila novinarskih zvrsti, ki spadajo med objektivna besedila, na primer
poročilo in vest. Enako velja za subjektivna besedila, ki so značilna za komentar in kolumno
(Vogel in drugi, 2015, str. 49).

Čeprav ni novinarski žanr, je pomembno tudi utemeljevanje, s katerim se spoznajo dijaki
prvih letnikov. Naučijo se, da je trditev ali sklep treba potrditi z dokazi, ki kažejo na
pravilnost trditve (prav tam, str. 57). To je pri novinarskem delu pomembno, predvsem ko gre
za navajanje podatkov, ki lahko neko osebo česa obdolžijo, pa tudi pri preostalih novicah, če
novinarji želijo dobiti zaupanje svojih bralcev.
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V učbeniku je mogoče najti pravila pri predstavitvi osebe, ki se uporabljajo pri pisanju
portreta (prav tam, str. 63–64).

V enem od podpoglavij je predstavljen žanr intervju, ki je v učbeniku razčlenjen na
osebnostni in tematski. Razlaga zavzema tudi predpriprave na intervju, kot je priprava
vprašanj in pozanimanje o temi pogovora (Vogel in drugi, 2015, str. 81). Dijaki se naučijo
osnov te novinarske zvrsti, ki jim pride prav, če se odločijo za študij novinarstva in poklic.

Dijaki znajo ločiti funkcijske zvrsti, med njimi prepoznajo publicistično. Slednja besedila
pišejo novinarji in so namenjena širokemu krogu javnosti. Spoznajo pomembne dejavnike
tega besedila, na primer pritegnitev pozornosti, razumljivost jezika, dodatno razlago (prav
tam).

Na pragu besedila 1

V drugi polovici učbenika za 1. letnike gimnazij in strokovnih šol se dijaki ukvarjajo z
vprašanjem, kaj je besedilo. Izvedo, kaj je pomembno pri tvorjenju vsebine, da lahko
napisanemu rečemo besedilo (Bešter in drugi, 1999, str. 63–64). Iz te osnove izhajajo tudi
novinarji pri pisanju novinarskih prispevkov. Ločujejo umetnostna in neumetnostna besedila
ter subjektivna in objektiva. To znanje lahko nadgradijo pri študiju novinarstva, saj pod
slednji ločitvi uvrstijo različne novinarske žanre. Spoznajo, kaj je pomembno pri tvorbi
javnega besedila, in se naučijo razvrstiti besedila glede na primere (katera gredo pod javna in
katera pod zasebna besedila) (prav tam, str. 71–79). Besedila znajo ločiti tudi na tista,
namenjena posamezniku in javnosti, kjer se učijo o publicističnih besedilih, ki jih pišejo
novinarji (prav tam, str. 85–92). Na voljo imajo različne primere besedil, ki jih morajo
razvrstiti v pravo skupino. Zadnje poglavje z naslovom Obravnava besedilnih vrst je
namenjeno tudi intervjuju, kjer dijaki spoznajo ključne značilnosti žanra in na primeru
razčlenijo intervju glede na vrsto besedila, ugotavljajo, kako je sestavljen uvod in kaj je
pomembno pri vsebini ter vprašanjih (Bešter in drugi, 1999, str. 97–99). Vse to jim pride prav
pri sodelovanju v mladinskih radijskih oddajah, kjer morajo narediti veliko intervjujev z
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gosti. Nadaljujejo s predstavitvijo osebe, kjer se ne ustavijo pri portretu, vendar spoznajo,
kako naj bi pripovedovali o določeni osebi in njenem življenju (prav tam, str. 100–102). Ko
nadgradijo znanje z značilnostmi portreta, lahko že pripravijo novinarski prispevek.

Na pragu besedila 2

V drugem letniku dijaki spoznajo časopisno, radijsko in televizijsko poročilo, ki je
predstavljeno s ključnimi deli besedila in primerom časopisnega poročila. Sledi reportaža, ki
je predstavljena na podoben način, prav tako je dodan primer iz tiskanih medijev (Križaj
Ortar in drugi, 2000, str. 104–106). Vprašanja se nanašajo na značilnosti tega žanra in
nagovarjajo k reševanju nalog v delovnih zvezkih, kjer dijaki lahko še bolje spoznajo takšno
besedilo.

Na pragu besedila 3

V tretjem letniku se dijaki osredotočijo na govorjeno besedilo, kjer uporabljajo poudarek,
intonacijo, premore, hitrost govora, register in glasovne barve. Čeprav v učbeniku dejavniki
niso povezani tudi z radiem, vse to znanje dijaki lahko uporabijo pri radijskem govoru in ga
ustrezno prilagodijo glede na novico ter občinstvo (Križaj Ortar in drugi, 2002, 49–54).

Na pragu besedila 4

V 4. letniku se dijaki ne spoznajo s konkretnimi novinarskimi znanji, glede na učbenik
obravnavajo le znanstveni članek. Zanj je značilno, da je tvorec raziskovalec raznih področij
(Križaj Ortar in drugi, 2002, str. 34–35), torej bi takšno besedilo lahko napisal tudi novinar o
svojem delu. O drugih vrstah besedil, ki bi obravnavale novinarsko delo, se dijaki ne učijo iz
učbenika.
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6.2 Analiza uvajanja v radijsko delo in izpopolnjevanja novinarskega znanja na
izbranih radijskih postajah

6.2.1 Mladi mladim
Intervjuvala sem štiri ustvarjalce radijskih oddaj, ki so srednješolci ali študenti, in njihovo
mentorico.

Uvajanje v radijsko delo

Študentje so povedali, da nihče od njih ni imel posebnega uvajanja, ki bi ga pripravilo na
radijsko delo. Trije od štirih trdijo, da so svoj prvi prispevek za radio naredili sami ob
minimalni pomoči drugih študentov ali mentorja, ne glede na to, koliko novinarskega in
radijskega predznanja so imeli. Ena od intervjuvank je vnaprej pripravila le eno oddajo in
prihodnjič že nastopila v živo. V nasprotju s preostalimi tremi študenti, ki so za začetek nekaj
prispevkov posneli in pripravili vnaprej ter šele po določenem časovnem obdobju lahko
nastopili v oddaji, ki je tekla v živo (študenti oddaje Mladi mladim, osebni intervjuji, 2018,
29. april)5. Odgovor mentorice glede predpriprave na radijsko delo se malo razlikuje od
odgovorov študentov, saj pravi, da se morajo ustvarjalci oddaje pred začetkom soočiti s
posebnostmi, ki jih prinaša vodenje oddaje v živo, kar naj bi storili z opazovanjem in
sodelovanjem z izkušenejšimi soustvarjalci. Prav tako naj bi se spoznali z opremo in imeli na
voljo govorne vaje (mentorica oddaje Mladi mladim, osebni intervju, 2018, 29. april)6. Tega
pri študentih nisem zasledila. Ena od študent je dodala le, da pri oddaji Mladi mladim
sodeluje v sklopu študija medijskih komunikacij, kjer so se okoli pol leta učili o osnovah
novinarstva, zato je pred radijskim delom imela nekaj teoretičnega znanja. Pravi tudi, da je
nekaj informacij o novinarstvu dobila že v srednji šoli pri sociologiji, kjer so se pogovarjali o
povezavi med politiko in mediji, vendar zgolj na splošno (študenti oddaje Mladi mladim,
osebni intervjuji, 2018, 29. april)5.

5

6

Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
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Uvajanje v govor pred mikrofonom

Glede govora pred mikrofonom je mentorica omenila govorne vaje, ki so bile na voljo
ustvarjalcem, ki so se jih hoteli udeležiti. Prepričana je, da morajo dobro poznati temo oddaje,
saj se le tako lahko z gostom pogovarjajo sproščeno (mentorica oddaje Mladi mladim, osebni
intervju, 2018, 29. april)6. Nihče od intervjuvanih študentov ni imel posebnih govornih
priprav, preden so spregovorili pred mikrofonom. Z njim so se seznanili, ko so dobili nalogo,
kjer ga morajo uporabiti. Sogovornica celo pove, da je bila prvič pri delu na terenu, izbiri
sogovornikov, pripravi prispevka in upravljanjem z mikrofonom prepuščena sama sebi, zato
je bilo od nje odvisno, kako kakovostno bo pripravljen celoten prispevek, tudi glede jakosti
govora in knjižnega jezika, ki naj bi ga uporabljali v branem besedilu (študenti oddaje Mladi
mladim, osebni intervjuji, 2018, 29. april)5.

Izpopolnitev znanja pred in po delu na radiu

Vsi študenti so nadgradili svoje novinarsko in radijsko znanje, ki so ga imeli pred
ustvarjanjem oddaje. Naučili so se vsega, kar zdaj vedo o radijskem delu: pripravljanja
prispevkov, dela z opremo in vodenja oddaje v živo. Poudarjajo tudi nadgradnjo v govoru z
gosti in boljše retorične spretnosti. Vsi pa so se radijskega dela naučili sami in na napakah,
saj so bili brez predznanja poslani na teren in zadolženi za pripravo prispevka. Dva od njih bi
si želela več uvajanja v radijski govor in rokovanja z opremo ter dela z mentorjem, preden sta
začela ustvarjati oddaje (prav tam).

Odgovori mentorice in študentov se ne ujemajo povsem. Mentorica v splošnem zatrjuje, da
imajo mladi na radiu pred pripravo oddaj več uvajanja, kot trdijo intervjuvanci. Prepričana je
tudi, da bi morali tisti, ki so hkrati študenti medijskih smeri na Fakulteti za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, na študijski ravni pridobiti več znanja, kot ga imajo zdaj, preden
začnejo delati na radiu. Razlika je prav tako v govoru pred mikrofonom, kjer naj bi imeli
študenti na voljo govorne vaje, sami pa trdijo, da niso bili dovolj pripravljeni na to. Nihče od
njih ni imel pred pripravo prvega prispevka posebnih priprav ali izpopolnjevanja znanja.
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Pri oddaji Mladi mladim imajo tako mentorji kot ustvarjalci drugačen pogled, saj so slednji
že na začetku dela prepuščeni sami sebi in dobijo le občasno pomoč tistih, ki že nekaj časa
pripravljajo oddajo. Vendar so izrazili željo po konkretnejšem uvajanju vsaj glede rokovanja
z opremo, ki jim je povzročala kar nekaj težav (študenti oddaje Mladi mladim, osebni
intervjuji, 2018, 29. april)5.

Vsi študenti menijo, da jim bodo izkušnje, ki so jih dobili pri ustvarjanju radijskih oddaj,
prišle prav tako pri šolanju kot iskanju zaposlitve. Ena od intervjuvanih študentk je imela
priložnost delo opravljati na javnem in komercialnem radiu ter tako ugotovila, da jo bolj
zanima prvi. Študentu novinarstva je znanje prišlo prav pri radijskem praktikumu, kjer je brez
večjih težav pripravil radijski prispevek. Izkušnje mu pomagajo tudi pri iskanju zaposlitve,
saj želi ostati v radijskih vodah in se že uri za delo radijskega napovedovalca. Enakega
mnenja je študentka, ki je prepričana, da ima zaradi izkušenj prednost pri iskanju zaposlitve v
medijski hiši (študenti oddaje Mladi mladim, osebni intervjuji, 2018, 29. april)5.

6.2.2 Radio Bla bla

Intervju sem opravila z dvema študentoma, ki ustvarjata oddajo Radio Bla bla, in mentorico,
ki vodi pripravo celotne oddaje.

Uvajanje v radijsko delo

Po besedah mentorice imajo vsi dijaki in študenti, ki se odločijo za sodelovanje pri oddaji,
posebno uvajanje v delo, del pred začetkom in nekaj med pripravo prispevkov. Od njih
zahteva širjenje splošne razgledanosti, zato jim svetuje veliko branja knjig in časopisov.
Večina mladih se udeleži tudi celoletnega izobraževanja na RTVSLO, kjer opravijo izpit iz
fonetike in vaje govora pred mikrofonom. Mentorica razdeli uvajanje na individualno in
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skupinsko. Med individualno uvršča učenje pisanja prispevkov za radio vsakega ustvarjalca
posebej in dopolnjevanje znanja iz slovnice, kot skupno pa spoznavanje s tehnologijo ter
obdelovanje posnetkov (mentorica oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)4.
Temu pritrjujeta tudi študenta. Oba sta opravila eno leto izobraževanja in se z mentorico učila
pisanja prispevkov. Med uvajanjem sta naredila nekaj krajših prispevkov, ki sta jih pred
objavo v oddaji pregledali mentorica in lektorica (študenta oddaje Radio Bla bla, osebni
intervju, 2018, 30. april)7.

Uvajanje v govor pred mikrofonom

Glede uvajanja v govor pred mikrofonom mentorica pove, da morajo vsi mladi ustvarjalci
opraviti posebno govorno izobraževanje, pri katerem se učijo od, po njenem mnenju,
najboljših govorcev. Ob koncu vsi uspešno opravijo izpit in postanejo usposobljeni govorci
(mentorica oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)4. Enako pravi študent, ki je
dve leti zapored obiskoval govorne vaje pri radijskih voditeljih, letos pa se pridružil enoletni
govorni šoli, kjer bere vesti ali določa naglasna znamenja besedam. Vendar trdi, da pred
branjem prvega objavljenega besedila še ni imel govornih vaj, kar je ob ponovnem poslušanju
opazil pozneje, ko je že imel nekaj izkušenj z govorom. Po njegovih besedah je bil njegov
govor v prvi oddaji slab (študent oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)7.
Študentka še dodaja, da za začetek ustvarjalci berejo in snemajo svoje prispevke ter jih
oblikujejo in vključijo v oddajo. Govor v živo pride na vrsto šele, ko mentorica oceni, da je
dijak ali študent prestal dovolj vaj in je njegov govor dovolj primeren za vodenje oddaje
(študentka oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)7.

Izpopolnitev znanja pred in po delu na radiu

Študentka je prepričana, da se je njeno splošno znanje zdaj, ko dela na radiu, razširilo, kar
vidi kot prednost za nekoga v novinarskem poklicu. Naučila se je tako knjižnega
7
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naglaševanja in poslušanja svojega govora ter odkrivanja napak kot pisanja prispevkov za
radio. Teh znanj prej ni imela (prav tam). Študent je pred ustvarjanjem oddaje pisal za
časopis, zato je imel nekaj znanja, vendar ga je moral prilagoditi glede na drug medij, radio.
Največje težave mu je povzročala priprava krajših besedil za prispevke, saj kot pravi, je na
radiu bolj časovno omejen. V nekaj letih sodelovanja pri Radiu Bla bla se je naučil tudi tega
in obogatil novinarsko znanje (študent oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30.
april)7.

V veliki večini se odgovori mentorice in študentov ujemajo. Razliko sem opazila le pri
uvajanju v govor pred mikrofonom, kjer mentorica trdi, da se morajo mladi pred snemanjem
besedila za oddajo govorno izuriti, študenta pa sta povedala, da sta že pred govornimi vajami
posnela krajši prispevek.

Študent, ki ustvarja oddajo, je povedal, da mu bo znanje, ki ga je pridobil pri uvajanju v
radijsko delo, prišlo zelo prav pri poklicu učitelja, saj je premagal strah pred javnim
nastopanjem in se bolje znajde v razredu, kjer mora uporabljati knjižno slovenščino.
Odličnim izkušnjam, pridobljenim na radiu, pritrjuje tudi študentka, ki je prepričana, da
takšnega praktičnega znanja ne dobijo niti študenti novinarstva ali slovenščine. Pregnala je
tremo pred mikrofonom in meni, da bi zelo samozavestno pristopila k poklicu radijskega
novinarja (študenta oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)7.

6.2.3 Hudo!

Za oddajo Hudo! sem intervjuje opravila s tremi učenci 5. razreda Osnovne šole Prežihovega
Voranca in z njihovo učiteljico ter hkrati mentorico pri izbirnem predmetu novinarstvo.
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Uvajanje v radijsko delo

Osnovnošolci pri oddaji Hudo! sodelujejo v sklopu izbirnega predmeta novinarstvo. Vsaj
enkrat so pri ustvarjanju oddaje sodelovali prav vsi učenci, nekateri med njimi pa so nastopili
v več oddajah. Pred snemanjem oddaje potekajo na šoli celodnevne delavnice, ki jih pripravi
ekipa Radia Slovenija. Po besedah učiteljice člani ekipe otrokom razložijo teorijo žanrov, ki
jih bodo uporabljali v oddaji, največkrat je to intervju. Nato se učenci razdelijo v več skupin
in najprej za vajo, nato zares izvedejo različne dele oddaje, po navadi intervjuje in ankete.
Prepuščeno jim je, da sami intervjuvajo goste in pozneje ob pomoči strokovnjakov tudi
montirajo posnetke, jih združujejo skupaj in izbrišejo moteče zvoke. Temo oddaje izberejo
skupaj s člani radijske ekipe, prav tako pri sestavi vprašanj za intervjuje sodelujejo mentorica
in radijska ekipa (mentorica oddaje Hudo!, osebni intervju, 2018, 3. april)3. Uvajanje pred
ustvarjanjem oddaje potrdijo tudi učenci. Eden od njih dodaja, da so se pred snemanjem
odpravili v radijski studio, kjer so spoznali radijsko delo in opremo, ki so jo poneje uporabili.
Dva učenca sta povedala, da so morali za vajo pripraviti intervjuje z učenci šole in kratko
anketo z ljudmi na ulici, kjer jim je bila v celoti prepuščena vloga novinarja. Pri montiranju
so se morali naučiti uporabe posebnega programa, pri katerem so jim pomagali člani radijske
ekipe (učenci oddaje Hudo!, osebni intervjuji, 2018, 3. april)8.

Uvajanje v govor pred mikrofonom

Preden ustvarjalci posnamejo govor pred mikrofonom, z mentorico sestavijo besedilo, ki ga
bodo prebrali. Večkrat ga glasno preberejo, učiteljica pa skuša odpraviti napake, kot sta
nepravilna izgovorjava besed in naglaševanje. Nato nekajkrat besedilo preberejo še pred
mikrofonom, potem ga posnamejo (mentorica oddaje Hudo!, osebni intervju, 2018, 3. april)3.
Učenci potrjujejo pojasnilo učiteljice in povejo še, da so jim znana osnovna pravila govora
pred mikrofonom, kot sta oddaljenost mikrofona od ust in glasno ter razločno govorjenje.

8
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Izpopolnitev znanja pred in po delu na radiu

Učenci pripovedujejo, da pred ustvarjanjem oddaj niso veliko vedeli o novinarstvu. Naučili
so se osnov montaže in radijskega govora. Morali so razširiti svoje znanje o temah, ki so bile
obravnavane v oddajah, in podati svoje zamisli pri sestavi vprašanj za intervjuvance ter
pripravljanju besedila.

Odgovori mentorice in učencev se ujemajo, opazila nisem nobenega odstopanja ali nasprotnih
mnenj.

Tudi v Sloveniji imajo na nekaterih radiih posebna uvajanja v delo, niso pa stalna praksa,
preden mladi ustvarjalci začnejo snemati prispevke. Na proučevanih radiih Mladi mladim in
Radio Bla bla izvajajo tudi mentoriranje ob delu, ki poteka v večini tako, da mentorji in
soustvarjalci opozorijo mlade na napake, ki so jih naredili pri pripravi ali med vodenjem
oddaje. Na Radiu Bla bla tudi med delom potekajo izobraževanja, povezana z radiem, in
govorne vaje, čeprav ustvarjalci že sodelujejo pri ustvarjanju vsebin za oddaje.

6.2.4 Primerjava učnih načrtov in učbenikov z izobraževanjem na radiu

Glede na učne načrte za osnovne in srednje šole naj bi mladi že v osnovni šoli znali povzeti
izbrano temo in ključne podatke, napisati novico o aktualnem dogodku in potopis. Na voljo
jim je izbirni predmet retorika, pri kateri se urijo v natančnem oblikovanju argumentov in se
zgledujejo po primerih iz medijev. Z izbiro šolskega novinarstva lahko nadgradijo znanje
slovenščine, se naučijo sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil ter s publicističnimi
besedili pokrivajo aktualno dogajanje v šoli. Predmet vzgoja za medije jim nudi osnovno
praktično izdelovanje prispevkov za časopis, radio in televizijo.
V gimnaziji spoznajo osnove intervjuja, reportaže in komentarja ter se sami naučijo tvorjenja
besedil. Poročajo tudi o zanimivih in aktualnih dogodkih ter znajo ločiti med objektivnim in
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subjektivnim besedilom. Na primerih spoznajo časopisno, radijsko in televizijsko poročilo.
Osredotočijo se tudi na govor, in sicer na poudarke, intonacijo, register, hitrost govora in
glasovno barvo. Glede na proučene učne načrte in učbenike bi mladi morali prinesti iz
osnovne šole in gimnazije tudi nekaj znanja o radiu.

Glede na učne načrte in učbenike, ki sem jih proučila, bi morali študenti imeti več znanja, kot
so v intervjujih trdili, da so ga imeli pred ustvarjanjem oddaj. Tako ustvarjalci pri oddaji
Mladi mladim kot tisti pri oddaji Radio Bla bla so povedali, da so imeli malo predhodnega
novinarskega znanja, ki so ga morali precej nadgraditi pred ali med pripravo radijskih oddaj.
Vsega, kar potrebujejo za delo, so se naučili med uvajanjem na radiu ali ob pripravi
prispevkov. Vsi menijo, da so med delom na radiu svoje veščine precej poglobili in razširili.
Izjema so učenci 5. razreda, ki sodelujejo pri oddaji Hudo! in so izbrali predmet šolsko
novinarstvo. Pri predmetu dobijo predvsem praktično znanje o časopisu, radiu in televiziji z
obiskovanjem medijskih hiš in opazovanjem novinarjev pri delu. Pišejo tudi poročila, blog in
šolski časopis, s čimer pridobijo nekaj novinarskega znanja.

6.3 Analiza in primerjava izbranih radijskih oddaj

Pri primerjavi radijskih oddaj sem bila pozorna na to, če se odgovori intervjuvancev glede
pridobljenega novinarskega znanja ujemajo s slišanimi oddajami. Zanimale so me
vzporednice in razlike med oddajami ter uvajanjem v radijsko delo, potekom in pripravo
radijske oddaje ter če se opazi, kolikšen delež oddaje prispevajo mladi in kolikšen mentorji.
Ugotavljala sem tudi, kako se predhodno pridobljena novinarska znanja in veščine kažejo v
oddajah, ki jih pripravijo mladi ustvarjalci.

Izbrala sem tri oddaje z vsakega radia: eno iz meseca februarja, drugo iz maja in tretjo iz
decembra.
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6.3.1 Mladi mladim

Oddajo vodijo dva ali trije voditelji. Sestavljena je iz krajših prispevkov in gostov, vse skupaj
pa povezuje glasba. Ustvarjalci so pojasnili, da se skoraj za vsak prispevek odpravijo na
mesto dogodka in intervjuvajo organizatorje ali udeležence. To se ujema s slišanimi
oddajami, saj so se pri vsakem prispevku odpravili na teren in poiskali primerne sogovornike
za določeno temo. Prispevki so v večini sestavljeni iz vprašanj novinarja in odgovorov
intervjuvanca, povezovalnega besedila pa v prispevkih ni. Pri nekaterih temah povabijo v
studio gosta, ki odgovori na zastavljena vprašanja in pove več informacij o obravnavani
tematiki. Tudi to so omenili intervjuvani študenti. Vsi voditelji poslušanih oddaj pri govoru
uporabljajo prvine štajerskega narečja, vendar se trudijo uporabljati knjižni jezik. Včasih se
zasliši tudi kakšna pogovorna beseda, bolj sproščen pa je pogovor med voditelji, kjer niso
zelo pozorni na knjižno slovenščino.

Slišano se sklada z odgovori intervjuvanih študentov, ki so povedali, da niso imeli posebnega
uvajanja v govor pred mikrofonom, kar izražajo napake in zatikanje pri branju besedila ter
napačno naglaševanje besed. Tu je nekaj primerov:

➔ “Za konec pa prisluhnimo še, kako so se, kako so povzeli in povezali z božično
čajanko.”
➔ “Staro norveško izročilo pa pravi, na božični večer noč ... Opala, ne Kitajcev je konec.
Gremo dalje”
➔ “Ker ortodoksna cerkev v Rusiji in Ukrajini za verske praznike še vedno uporablja
starejši julijanski koledar, božič praznujejo šale (smeh), šele (smeh) šele 7. januarja.”
➔ “Darovila darila si izmenjajo 1. januarja …”
➔ Naglaševanje:
➔ otróci namesto otrôci
➔ šóp (bazilike) namesto šôp (bazilike)
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➔ vódo namesto vôdo
➔ obnóve namesto obnôve
➔ zlóbni (duhovi) namesto zlôbni (duhovi)

Pri poslušanju oddaj sem v vseh zasledila napake v govoru novinarja. Novinar se je popravil
sam in se v nekaterih primerih odzval s smehom. Nepravilnosti so se pojavile pri branju
besedila, prostem govoru in naglaševanju besed. V enem primeru je razvidno, da se
voditeljica ni pozanimala o izgovoru tuje besede (tujega lastnega imena), na kar poslušalce
opozori z besedami: “Upam, da sem prav prebrala.” Pri pripravi in montiranju prispevkov ter
vodenju oddaje nisem zasledila tehničnih napak, motenega poteka oddaje, težav z zvokom in
informacijsko pomanjkljivih vsebin. V vseh treh poslušanih oddajah je vodenje potekalo
gladko. O izbranih temah oddaje sem dobila dovolj informacij o tem, kje in kaj se je
dogajalo, podrobnosti pa so razložili sogovorniki s terena. Vprašanja so bila v večini
zastavljena tako, da so od intervjuvanca zahtevala pojasnilo in poslušalcu ponudila relevantne
podatke. Izstopal je en prispevek, pri katerem se sliši samo govor sogovornika, brez vprašanj
ali povezovanja novinarja. Ker je bil daljši (trajal je okoli osem minut), je bil zame
nenavaden, saj sem pogrešala govor novinarja.

Intervjuvanci so povedali, da je ustvarjanje oddaje v celoti prepuščeno njim. Zato lahko
izberejo temo in goste oddaje ter se sami odločijo, katere sogovornike bodo izbrali za določen
prispevek. Pravijo, da se učijo po principu “učimo se na napakah”, zato so med drugim imeli
primer prikritega oglaševanja. Takrat se posvetujejo z mentorjem, ki ni prisoten med
oddajami, ampak ga za pomoč prosijo ustvarjalci, ko ali če jih kdo opozori na napake. Ta jih
pouči, kako naj ravnajo v prihodnje.

6.3.2 Radio Bla bla

Oddaja Radio Bla bla je na sporedu vsak teden in traja okoli 50 minut. Sestavljena je iz
prepletanja prispevkov in glasbe ter napovedi dogodkov v bližnji okolici. Oddajo povezuje en
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voditelj, ki napoveduje prispevke in predstavi teme. V oddaji se izmenjujejo prispevki in
glasba, ob koncu pa sledi namig na eno od tem za prihodnjo oddajo ter napoved dogodkov, ki
se jih mladi lahko udeležijo. Opazila sem, da se skoraj vse skladbe, ki sledijo prispevkom,
nekako navezujejo na predstavljeno temo. Nekaj prispevkov je v ozadju spremljala glasba,
katere besedilo je bilo povezano z govorjenim besedilom. V eni od oddaj na koncu sledi
kratka vest o aktualnem izrednem dogodku.

Teme prispevkov so povezane z aktualnim dogajanjem v Sloveniji in okolici radia ter z
dogodki, ki so zanimivi za študente in dijake. Vsi slišani prispevki so sestavljeni iz
predstavitve teme, uvoda novinarja in gostov s terena, ki opišejo dogajanje ter predstavijo
ključne informacije. V vsaki oddaji lahko poslušalec določi rdečo nit, predstavljeno z daljšim
prispevekom, ki se pojavi približno v sredini oddaje. Tam so intervjuvanci tako udeleženci
dogodka kot strokovnjaki, ki so podali svoje mnenje ali predstavili dejstva. To se ujema z
besedami intervjuvanih študentov, ki sta povedala, da se ustvarjalci oddaje odpravijo na teren
in poiščejo primerne sogovornike, ki jih vključijo v temo (študenta oddaje Radio Bla bla,
osebni intervju, 2018, 30. april)7. Intervjuvana študenta sta povedala, da sta se pred in med
začetkom dela na radiu udeležila raznih izobraževanj, med drugim tudi govornih vaj pred
mikrofonom. Prav tako sta dobila podporo mentorice, pri kateri sta se učila predvsem pisanja
prispevkov (študenta oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)7. Poslušane
oddaje to potrjujejo, saj pri voditeljicah nisem zaznala zatikanja pri branju besedila,
napačnega naglaševanja besed ali težav pri povezovanju prispevkov in izrazitega narečja.
Govorili sta samozavestno in tekoče, s premori ter poudarki na pravih mestih. Tudi avtorji
prispevkov so se trudili uporabljati knjižni jezik.

Od ustvarjalcev oddaje sem izvedela, da se o glavni temi posvetujejo z mentorico, ki je tudi
urednica in novinarka, prav tako o temah večine prispevkov. Sami pa se odločijo, na kakšen
način bodo predstavili temo, kdo bodo njihovi intervjuvanci, kakšna vprašanja jim bodo
zastavili (študenta oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)7.

Glede izbire teme samo s poslušanjem oddaje tega ne morem potrditi ali ovreči. Sem pa v
vsaki oddaji zasledila ime mentorice, ki je predstavljena skupaj z voditeljem in tonskim
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mojstrom. Njeno sodelovanje pri ustvarjanju je vidno v nekaterih prispevkih, kjer sama
zastavlja vprašanja sogovornikom in s tem pripravi del prispevka.

6.3.3 Hudo!

Oddajo Hudo! pripravljajo osnovnošolci iz različnih šol po Sloveniji. Analizirala sem tri
oddaje, ki so jih pripravili učenci treh različnih šol. Sestavljene so iz pogovora v studiu med
voditeljico in mladimi ustvarjalci, intervjujev, anket in klicev v studio. Oddaje trajajo med 45
in 50 minut. Vsako sestavlja ena osrednja tema, o kateri teče pogovor v studiu, pa tudi ankete,
intervjuji in nagradno vprašanje. Vmes se predvaja nekaj skladb, ki jih prav tako izberejo
mladi ustvarjalci.

Oddajo pripravljajo voditeljica, ki je novinarka ekipe Radio Prvi, in osnovnošolci v studiu. Po
njihovih besedah si sami izberejo temo in se o njej pogovorijo z radijsko ekipo. Vsak od
učencev mora pripraviti svoj del oddaje in sestaviti besedilo, na koncu pa vse združijo v
celoto. Pripravijo tudi zanimiva dejstva, ki jih skozi pogovor v studiu predstavijo poslušalcem
(učenci oddaje Hudo!, osebni intervju, 2018, 3. april)8. Sodelovanje mladih v oddaji je vidno
že takoj na začetku, ko jih voditeljica vpraša, zakaj so si izbrali določeno temo. Med oddajo
večkrat omeni, da bodo poslušalci slišali pogovor z gostom, ki so ga pripravili mladi
novinarji, ali jih spodbudi k razlagi določenih pojmov, ki so se jih naučili pri pripravi
besedila za prispevke. V intervjujih so povedali tudi, da sodelujejo pri montaži prispevkov,
česar s poslušanjem ne morem potrditi ali ovreči. Delo voditeljice je povezovanje prispevkov
in spodbujanje pogovora v studiu med mladimi ustvarjalci. Pri vseh prispevkih sodelujejo
mladi, v nobeni oddaji pa nisem zasledila pogovora odraslega novinarja z gostom ali
drugačnega sodelovanja odraslih novinarjev pri pripravi vsebin.

Vsi učenci, ki sodelujejo pri oddaji Hudo!, se udeležijo novinarskih delavnic Radia Slovenija.
Tam spoznajo osnovne žanre, ki jih uporabijo tudi v oddaji (intervju in anketo) in za vajo
opravijo pogovor z intervjuvancem ali anketo z mimoidočimi. Učijo se tudi govora pred
mikrofonom in montaže prispevkov (učenci oddaje Hudo!, osebni intervju, 2018, 3. april)8.
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Slišane oddaje potrjujejo poznavanje intervjuja in ankete, saj so bila vprašanja zastavljena
tako, da so od sogovornika zahtevala bistvene podatke o izbrani temi. Vprašanja za ankete so
bila namenjena tako otrokom v šoli kot odraslim na ulici, tematika pa se je navezovala na
temo in poslušalcem skušala ponuditi iztočnice za razmišljanje. V vseh treh oddajah so nekaj
minut namenili klicem v studio. Klicatelji so bili otroci osnovnih šol, ki so morali pravilno
odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Odgovor so večinoma lahko slišali med pogovorom z
gostom, ki so ga pripravili ustvarjalci. S tem so spodbudili poslušalce, da so prisluhnili
oddaji.

Analize oddaj se ujema s tem, kar so o ustvarjanju povedali intervjuvani učenci. Po njihovih
besedah jih novinarji ekipe Radio Prvi razdelijo v skupine in določijo zadolžitve, ki jih
morajo narediti. Vsaka skupina je pripravila drugačen del oddaje, ki je sestavljena iz
intervjujev posebnih gostov, anket in nagradnih vprašanj. Včasih jim je prepuščen tudi
pogovor s klicateljem, ki mu zastavijo dodatna vprašanja o aktualni temi. Vse skupaj
povezuje voditeljica, ki med pogovorom z ustvarjalci predstavi temo in jih spodbudi, da o
njej pripovedujejo poslušalcem. Med seboj povezuje tudi prispevke, ki pa so delo otrok.
Nekateri mladi skušajo med pogovorom uporabljati knjižni zborni jezik, kot se tega učijo na
delavnicah, prevladuje pa pogovorni. Izjema je voditeljica, ki vedno govori knjižno.

6.4 Primerjava radijskih oddaj in znanja, ki ga mladi pridobijo iz izobrazbe in uvajanja
v delo

Nazadnje sem analizirala še poslušane radijske oddaje z novinarskega stališča. Ugotavljala
sem, kako se pridobljena znanja, ki naj bi jih mladi glede na učne načrte prejeli v osnovni in
srednji šoli ter pri uvajanju v delo na radijski postaji, kažejo v oddajah. Vprašanja so splošna
in ne sprašujejo neposredno o tem, če intervjuvancem znanja, ki jih predvidevajo učni načrti
in učbeniki, pomagajo pri pripravi radijske oddaje.
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6.4.1 Mladi mladim

Pred začetkom dela na radiu so intervjuvanci imeli nekaj znanja o novinarstvu, ki so ga
pridobili pri novinarskem krožku, izbirnem predmetu šolsko novinarstvo in v srednji šoli pri
sociologiji. Glede na učne načrte za osnovne in srednje šole ter učbenike za slovenščino bi
morali znati prepoznati in pripraviti reportažo, komentar ter poročati o aktualnih dogodkih. V
gimnaziji spoznavajo različne vloge besedila, med drugim predstavitveno, pri kateri mora
sporočevalec natančno, nazorno in objektivno predstaviti stvarnost. V drugem letniku se
posvečajo radijskemu poročilu, v tretjem pa obravnavajo registre, glasovne barve, hitrost
govora in intonacijo. Vse to bi jim lahko pomagalo pri pripravi radijske oddaje, tudi če
morajo znanje še nadgraditi. Vendar so povedali, da je bilo znanje bolj površinsko in da niso
izvedeli stvari, ki bi jih potrebovali za ustvarjanje radijske oddaje. Glede uvajanja v delo na
radiu Mladi mladim sem iz intervjujev izvedela, da ustvarjalci niso imeli posebnih ur in vaj,
ki bi bile namenjene učenju o tem, kako ravnati z radijsko opremo, montirati, govoriti v
mikrofon, pripraviti besedilo za oddajo in vse skupaj sestaviti v prispevek ter pozneje v
oddajo. So pa sogovorniki tudi omenili, da so se med ustvarjanjem prispevkov naučili vsega
prej omenjenega.

Glede novinarskih žanrov lahko izpostavim intervju, ki je bil uporabljen v vseh poslušanih
oddajah. Novinarji zastavljajo v večini odprta vprašanja, s katerimi spodbudijo sogovornika k
temu, da se razgovori in pove več o določeni temi. Iz prispevkov sem od sogovornikov
izvedela vse pomembne informacije o dogodku. Zasledila sem en prispevek, ki je bil
sestavljen samo iz odgovorov intervjuvanca, brez novinarjevega povezovanja. Tu ni bilo
zadoščeno zahtevam intervjuja kot novinarskega žanra, saj naj bi potekal kot pogovor med
novinarjem in sogovornikom v obliki vprašanj ter odgovorov. Manjkala so novinarjeva
vprašanja in morebitna podvprašanja, kar bi pogovor naredilo jasnejši. Oddaje so tekle
gladko, ni bilo slišati težav z montažo, na primer preglasnega ali pretihega govora v
prispevkih, motečega šuma iz ozadja, primerno so bili na določenih mestih umeščeni tudi
zvoki, s pomočjo katerih sem se kot poslušalka lahko poistovetila z dogodkom (na primer
glasba z zabave in zvoki avtomata za pripravo kave). Besedilo, ki je povezovalo in
napovedovalo vsebine, je bilo sestavljeno iz krajših povedi in stavkov, kar je za radio
primerno. Sem so bili umeščeni že nekateri osnovni podatki iz prispevka, kot so kraj in čas
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ter kratek opis dogajanja in sogovornika. Ustvarjalci oddaje Mladi mladim so omenili tudi
nadgradnjo v govoru pred mikrofonom. Tu sem zaznala nekaj odstopanj od kriterijev (ki jih,
kot sklepam na podlagi intervjujev, gotovo imajo), kot so uporaba mašil pri branju besedila,
napačna izgovorjava besed in neknjižno naglaševanje besed. Iz intervjujev sem izvedela, da
se nekateri scenariji, ki jih pripravijo ustvarjalci za oddajo, lektorirajo, vezno besedilo, ki je
povezalo posamezne prispevke, pa so v vseh poslušanih oddajah skušali povedati v knjižni
slovenščini, zato sklepam, da se trudijo omenjena odstopanja izpopolniti.

6.4.2 Radio Bla bla

Na Radiu Bla bla sta mi študenta povedala, da sta pred uvajanjem v delo imela nekaj
novinarskega znanja. Eden od njiju je v sedmem razredu osnovne šole začel pisati šolski
časopis, pri čemer mu je pomagala učiteljica slovenščine. Pravi pa, da strokovne podlage
takrat (še) ni imel. Intervjuvana študentka je v osnovni šoli obiskovala novinarski krožek, pri
katerem so pisali šolski časopis. V srednji šoli se novinarstvu ni posvečala, se je pa začela
znova zanimati za radio s začetkom dela na Radiu Koper (študenta oddaje Radio Bla bla,
osebni intervju, 2018, 30. april)7. Oba sta imela v osnovni in srednji šoli tudi predmet
slovenščina, pri kateri sta glede na pregledane učbenike in učne načrte spoznala nekaj
novinarskih žanrov, in sicer intervju, reportažo, radijsko (in druge vrste) poročilo. Glede na to
bi moral biti obema način pisanja za radio pozznan, čeprav sta se morala v njem še izuriti.
Oba sta omenila zgolj pisanje za šolski časopis.

Mentorica dodaja, da po njenih podatkih za večji del izobraževanja o radiu in novinarstvu
poskrbijo sami (mentorji na radijski postaji), redko pa se zgodi tudi, da je ustvarjalec študent
novinarstva (mentorica oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)4. V okviru
uvajanja v radijsko delo morajo vsi ustvarjalci opraviti izobraževanje na RTVSLO, ki mu
sledijo izpit iz fonetike in vaje govora pred mikrofonom (mentorica oddaje Radio Bla bla,
osebni intervju, 2018, 30. april)4. V učbeniku za slovenščino za 3. letnik gimnazije je tudi
poglavje, ki se nanaša na govor, in sicer na poudarke, intonacijo, premore, hitrost in barvo
govora ter registre. Torej bi nekaj znanja o tem ustvarjalci že morali imeti pred
izobraževanjem. Na radiu potekajo tudi skupinske in individualne ure z mentorji. Pri prvih se
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učijo obdelovanja prispevkov in uporabe opreme, pri drugih pa dopolnjujejo znanje iz
slovnice in se učijo pisanja radijskih prispevkov (mentorica oddaje Radio Bla bla, osebni
intervju, 2018, 30. april)4.

Največkrat uporabljen novinarski žanr v poslušanih prispevkih je intervju, ki je del vsake
vsebine s terena. Vprašanja so jasna in v večini odprtega tipa, kot poslušalka pa sem od
intervjuvanca izvedela relevantne podatke, ki so podrobneje predstavili določeno temo. Na
začetku prispevka je kratek uvod novinarja in predstavitev teme, sledijo vprašanja in
odgovori intervjuvanca, na koncu pa včasih še povzetek ali povabilo na dogodek, če se bo ta
šele zgodil. V eni od oddaj sem zasledila kratko vest o stavki in obvestilo, v katere vrtce in
šole lahko starši pripeljejo otroke v varstvo. Kot novinarski žanr je bila vest ustrezna, saj je
odgovorila na bistvena vprašanja o dogodku (kaj, kje, kdo, kdaj), bila je kratka in jasna.

Voditeljica oddaje je govorila knjižno, brez napačno naglašenih besed, mašil, zatikanja in z
logičnimi poudarki. Uporabila je krajše povedi in stavke, kar je za radio primerno. Jezik
ustreza tudi standardom radijske postaje, saj je mentorica v intervjuju povedala, da pri
uvajanju v delo zahtevajo učenje javnega nastopanja in nastopanja pred mikrofonom, čemur
sledi izpit iz fonetike (mentorica oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)4.
Knjižne slovenščine in knjižnega govorjenja se učenci ter dijaki učijo že v osnovni in srednji
šoli (tudi z govornimi nastopi), zato bi osnove morali že poznati.

Menim, da ustvarjalci niso imeli težav pri uporabi opreme na terenu, saj nisem slišala
odvečnega hrupa, pretihega govorjenja ali drugih nezaželenih šumov. Oddaje so tekle gladko,
brez prekinitev ali prekrivanja vsebin. Proti koncu oddaje sledi še napoved aktualnih
dogodkov za študente in srednješolce v okolici in po Sloveniji.
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6.4.3 Hudo!

Osnovnošolci, ki pripravljajo oddajo Hudo!, so mi povedali, da so bili pred ustvarjanjem
seznanjeni s tem, kaj naj bi počel novinar, ker so jim to povedali starši ali pa so videli po
televiziji v informativnih oddajah. Vsi obiskujejo izbirni predmet šolsko novinarstvo, pri
katerem so bolje spoznali nekaj osnovnih novinarskih pojmov. Obiskali so medijske hiše in
spremljali novinarje pri delu. Ob pomoči učiteljev pišejo tudi blog, poročila in pripravijo
prispevke za šolski časopis (učenci oddaje Hudo!, osebni intervjuji, 2018, 3. april)8.
Učiteljica dodaja, da nekaj znanja dobijo tudi pri slovenščini, kjer se učijo o anketi in
intervjuju, ter pri drugih jezikih, kjer morajo napisati poročila. Javno nastopanje imajo
možnost izpopolniti pri izbirnem predmetu gledališki klub (mentorica oddaje Hudo!, osebni
intervju, 2018, 3. april)3. Pri pouku slovenščine se učenci učijo povzemanja teme in bistvenih
podatkov, kar bi intervjuvancem že moralo biti poznano, pri izbirnem predmetu pa bi znanje
zgolj nadgradili. Glede na učni načrt za osnovne šole pri pouku poslušajo krajše
(neumetnostno) besedilo, ki je bilo objavljeno v medijih, in vrednotijo resničnost,
razumljivost in uporabnost besedila ter utemeljujejo svoje mnenje. Tega niso omenili niti
intervjuvani učenci niti učiteljica. Ustvarjalci bi že pred izbiro predmeta šolsko novinarstvo
morali znati napisati tudi novico o aktualnem dogajanju, kar se učijo v 4. razredu.

Uvajanje pred ustvarjanjem radijske oddaje poteka v obliki celodnevnih delavnic na šoli.
Tam se učenci naučijo osnov o novinarskih žanrih, ki jih bodo uporabili v oddaji, in izvedejo
tudi praktične vaje, na primer na ulici anketirajo mimoidoče. Preizkusijo se v montaži
prispevkov in uporabi druge tehnične opreme.

V vseh treh poslušanih oddajah sem zasledila intervju, anketo in klice v studio. Vse to so
vodili ustvarjalci, v studiu pa je bila prisotna radijska voditeljica, ki je povezovala prispevke
med seboj in predstavila mlade novinarje. Pri anketi so postavili jasno vprašanje odprtega
tipa, ki so mu sledili odgovori osnovnošolcev in odraslih oseb z ulice. Zadostili so potrebam
žanra, saj je anketa način zbiranja informacij in mnenj o določeni temi, kar so ustvarjalci
dosegli. Vprašanja za intervju so sestavili sami, pred začetkom oddaje pa so jih pregledali še
mentorji z radijske postaje in popravili morebitne napake. Z njimi so od sogovornika izvedeli
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vse potrebne informacije, ki so poslušalce seznanile s temo. Intervjuji so potekali v obliki
zastavljanja vprašanj novinarja in odgovorov sogovornika, kar je žanrsko ustrezno. Poskrbeli
so tudi za morebitna pojasnila ali podvprašanja s strani novinarja, zato v prispevku ni bilo
nejasnosti. Pri klicih v studio pa so mladi zgolj zastavili nagradno vprašanje, dodaten
pogovor s klicatelji je opravila voditeljica. Oddaja je imela zgolj eno temo, ki so jo ustvarjalci
sistematično predelali z omenjenima žanroma, medtem pa je potekal pogovor v studiu, kjer
so predstavili še zanimiva dejstva. Pogovor je vodila radijska voditeljica. Oddaja je potekala
gladko, nisem zaznala težav z montažo ali opremo, saj je bilo govor jasno slišati, zvoki v
ozadju pa niso bili preglasni (na primer govorjenje otrok v šoli).
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7 Razprava

V magistrski nalogi sem ugotavljala, koliko novinarskega znanja glede na učne načrte lahko
mladi ustvarjalci radijskih oddaj pridobijo v šoli z izbirnimi predmeti in prostočasnimi
dejavnostmi ter ali jim radijske postaje, kjer pripravljajo oddaje, pred ali med ustvarjanjem
nudijo uvajanje v delo. Zanimalo me je tudi, kako se pridobljena novinarska znanja kažejo v
končnih izdelkih, torej oddajah, ki jih pripravljajo mladi ustvarjalci. V empiričnem delu sem
na podlagi intervjujev z mentorji in mladimi dobila vpogled v njihovo delo ter odgovore
primerjala s poslušanimi radijskimi oddajami. V nadaljevanju bom primerjala oddaje med
seboj in preverila, kako se programi uvajanja v delo razlikujejo in kako se razlikuje potek
priprave oddaje.

Načini pridobivanja znanja mladih ustvarjalcev radijskih oddaj

Mladi ustvarjalci pred uvajanjem v delo na radiu glede na analizirane kurikulume in šolske
učbenike pridobijo nekaj novinarskega znanja že v osnovni in srednji šoli. V osnovni šoli
imajo možnost izbire nekaterih predmetov, ki se posredno in neposredno ukvarjajo z
novinarstvom: šolsko novinarstvo, retorika in vzgoja za medije: tisk, radio in televizija. Tam
nadgradijo znanje, ki ga dobijo pri slovenščini. Razvijejo sposobnosti pogovarjanja,
povzemanja teme in bistvenih informacij, kar ob primerni nadgradnji v novinarstvu lahko
uporabimo pri pisanju vesti, poročila, portreta ali osebne zgodbe. Učenci 5. razreda so
potrdili, da se pri predmetu novinarstvo učijo pisanja poročil, nekateri svoja besedila
predstavijo tudi v šolskem časopisu ali blogu. V okviru izbirnega predmeta se po njihovih
besedah pogosto odpravijo tudi na izlete ali sejme, kjer pridobivajo znanja, in v medijske
hiše, kjer jim novinarji predstavijo svoje delo (učenci oddaje Hudo!, osebni intervjuji, 2018,
3. april)8. Znanja, ki jih pridobijo pri predmetu šolsko novinarstvo, jim pomagajo pri pripravi
radijskih oddaj, saj (vsaj delno) že poznajo osnovne novinarske pojme, prav tako tudi delo na
radiu, ki si ga ogledajo na radijskih postajah. Učenci se v osnovni šoli učijo tudi utemeljevati
svoje mnenje, kar je prav tako pomembno za novinarski poklic in bi lahko uporabili pri
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komentarju. Pri predmetu vzgoja za medije stopijo še korak dlje in se poučijo o osnovah
novinarstva, kot je priprava prispevkov za časopis, radio in televizijo, kritičnega ocenjevanja
in analiziranja. Po opravljenem predmetu bi učenci morali biti medijsko pismeni (Košir in
drugi, 2006). Poleg izbirnih predmetov imajo nekateri na voljo tudi šolska glasila, šolski
radio ali bloge, ki jih pišejo v sodelovanju z mentorjem (mentorica oddaje Hudo!, osebni
intervju, 2018, 3. april)3.

Eden od študentov, ki sodeluje pri oddaji Radio Bla bla, se spomni, da se je z novinarstvom
srečal v 7. razredu pri pisanju šolskega časopisa, pri čemer mu je pomagala učiteljica
slovenščine. Tudi študentka, ki ustvarja pri isti oddaji, je začela spoznavati novinarstvo že v
osnovni šoli na novinarskem krožku (študenta oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018,
30. april)7. Obema je pri delu na radiu bolj pomagalo uvajanje s pomočjo mentorjev, kot
znanje, ki sta ga prinesla iz osnovne šole. Intervjuvanec pove, da se radijski svet popolnoma
razlikuje od časopisa, zato je moral prilagoditi način pisanja besedil, kar mu je povzročalo
največ težav. Intervjuvanko pa je v ustvarjanje oddaj konec osnovne šole vpeljala mentorica,
ki jo je tudi naučila stvari, ki jih potrebuje za delo na radiu. Svoje znanje je izpopolnila tudi s
študijem slovenščine, kjer med drugim obravnavajo teme o javnem nastopanju in retoriki
(študenta oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)7. Glede na proučene
učbenike in učne načrte bi morala osnovno znanje o nekaterih novinarskih žanrih ter govoru
usvojiti že v osnovni in srednji šoli.

V srednji šoli dijaki še bolj izpopolnijo znanje o novinarstvu s spoznavanjem enogovornih
umetnostnih besedil, med njimi reportaže, intervjuja in komentarja. Znajo vrednotiti besedilo
in utemeljiti svoje mnenje tudi s strokovnimi argumenti. Naučijo se samostojnega tvorjenja
besedila in poročanja o zanimivih ter aktualnih dogodkih, kar jim je v pomoč pri poznejši
novinarski izobrazbi, če se zanjo odločijo (Učni načrt za gimnazije, 2010/2011). V 2. letniku
gimnazije dijaki poleg televizijskega in časopisnega poročila spoznajo tudi radijsko (Križaj
Ortar in drugi, 2000, str. 104–106), v 3. letniku pa se osredotočijo na govor, še posebej na
poudarek, intonacijo, premore, hitrost govora, register in glasovne barve (Križaj Ortar in
drugi, 2002, 49–54). Srednješolci in študenti, ki sodelujejo pri ustvarjanju radijskih oddaj, so
omenili, da so novinarsko znanje pridobili predvsem pri novinarskih krožkih, ena od
intervjuvank pa pove, da je nekaj znanja dobila tudi pri sociologiji, kjer so govorili o medijih
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in politiki (študenta oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april in študenti oddaje
Mladi mladim, osebni intervju, 2018, 29. april)5. Glede na izobrazbo, ki jo imajo, bi o
novinarstvu in tudi radiu morali znati več.

V nasprotju z vsem novinarskih znanjem, ki naj bi ga pridobili v osnovni in srednji šoli, so
ustvarjalci radijskih oddaj Mladi mladim in Radio Bla bla povedali, da pred začetkom dela na
radiju niso imeli znanja, s katerim bi bili sposobni delno ali v celoti pripraviti oddajo. Vsega
so se naučili med ustvarjanjem oddaj ali na uvajanju z mentorji ter izobraževanjih, ki so jim
bila ponujena na radijski postaji. Drugače so mi povedali učenci petega razreda, ki sodelujejo
pri oddaji Hudo! in obiskujejo izbirni predmet šolsko novinarstvo. Tam dobijo predvsem
praktična znanja o televiziji, časopisu in radiu, saj obiskujejo medijske hiše, se udeležijo
sejmov, kjer predstavljajo svoje izkušnje z novinarstvom, in se učijo od novinarjev. Vendar
pa imajo pred oddajo celodnevne delavnice na šoli, kjer jih naučijo vsega, kar potrebujejo za
pripravo vsebin.

Novinarska znanja, ki bi jih glede na proučevane učne načrte in učbenike morali imeti
osnovno- in srednješolci, se ne ujemajo z odgovori ustvarjalcev. Sami namreč trdijo, da so
pred uvajanjem v radijsko delo imeli malo ali nič novinarskih veščin, čeprav bi morali že
imeti osnovno znanje o nekaterih novinarskih žanrih.

Razvidnost novinarskih znanj in veščin v radijskih oddajah

Vsi intervjuvanci bi morali imeti novinarska znanja iz osnovne in srednje šole, ki jih
predvidevajo učbeniki in učni načrti. Glede na to naj bi že vedeli nekaj osnov o določenih
novinarskih žanrih, govoru, vrstah besedil. Spoznajo tudi tri medije: televizijo, radio in
časopis, zato jim delo na radiju ne bi smelo biti čisto tuje. Z intervjuji mentorjev in študentov
oddaj Hudo!, Mladi mladim in Radio Bla bla sem neposredno izvedela, da imajo mladi, ki se
odločijo za delo na radiu, na določenih postajah možnost pridobiti znanje o opremi, govoru
pred mikrofonom in pripravljanju ter vodenju radijske oddaje. Chavezova in Soepova se
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strinjata, da je cilj mladinskih oddaj med drugim izobraževanje ustvarjalcev in pridobivanje
novinarskih veščin (Chavez in Soep, 2005, str. 410).

V radijskih oddajah se novinarska znanja kažejo v obliki dveh prevladujočih žanrov,
intervjuja in ankete, ki sta vedno izpeljana tako, da zadoščata kriterijem. Izjema je prispevek
v oddaji Mladi mladim, kjer je intervju pripravljen zgolj iz odgovorov intervjuvanca in ne kot
pogovor med novinarjem in intervjuvancem. Med poslušanjem sem zaznala eno kratko vest,
ki je bila jasna in je odgovorila na osnovna novinarska vprašanja ter zato bila žanrsko
ustrezna. Pri oddaji Mladi mladim in Radio Bla bla so na začetku ali koncu programa
naznanila, ki napovedujejo dogodke tako v bližnji okolici (Mariboru in Kopru) kot tudi po
Sloveniji, ki so aktualni za dijake in študente. Naznanila so v vseh primerih povedana
pravilno, saj napovedujejo dogodke v prihodnosti, kar je tudi njihova naloga.

Iz srednje šole bi morali dijaki prinesti tudi nekaj znanja o barvi in hitrosti govora, poudarkih
ter registrih. Pri vseh izbranih oddajah glede na intervjuje pa sklepam, da se od ustvarjalcev
pričakuje gladko branje besedila v knjižni slovenščini. Pri analizi oddaj sem opazila eno
razliko. Govor pri oddaji Radio Bla bla je bil knjižni, tekoč in brez napak ter narečnih prvin,
medtem ko sem pri ustvarjalcih na Mladi mladim zaznala kar nekaj napak pri branju besedila,
naglaševanju in rabo pogovornih besed med branjem. Pri oddaji Hudo! v prispevkih vsi mladi
v vlogi novinarjev govorijo knjižno in tekoče. Pridobljeno znanje na področju govora sem
opazila v vseh poslušanih oddajah, pri Mladi mladim pa je bilo to pomanjkljivejše v
primerjavi s Hudo! in Radiem Bla bla.

Novinarske veščine, ki so razvidne v pripravljenih radijskih oddajah, so glede na intervjuje
pridobljene med uvajanjem v delo. Tu se mnenja mentorjev in študentov med izbranimi
oddajami razlikujejo. Pri oddaji Hudo! in Radiu Bla bla obe mentorici vidita prednost v
predhodnem uvajanju v radijsko delo. Pri prvi so ustvarjalci sicer osnovnošolci, in menim, da
je predhodno izobraževanje nujno, saj do 5. razreda še nimajo predvidenih predmetov (razen
slovenščine), ki bi obravnavali z novinarstvo. To potrjuje tudi učiteljica, ki je hkrati njihova
mentorica pri izbirnem predmetu novinarstvo. Podpira organiziranje delavnic na šoli, kjer se
otroci naučijo osnovnih novinarskih pojmov in praktičnega radijskega dela, kot je na primer
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delanje intervjujev. Povedala je, da so učenci prilagodljivi in hitro učljivi, kar vidi kot veliko
prednost pri uvajanju v delo (mentorica oddaje Hudo!, osebni intervju, 2018, 3. april)3.
Podobnega mnenja je mentorica na Radiu Bla bla, ki uvajanje vidi kot obvezen del, če
ustvarjalci želijo začeti z delom. Zase pravi, da je urednica v pravem pomenu besede, kar
vključuje pomoč in svetovanje ustvarjalcem. Zaveda se, da mora mlade ob prihodu na radio
naučiti – po njenih besedah – abecede novinarstva in tehnologije, s katero morajo delati pri
prispevkih (mentorica oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)4. Študenta sta mi
povedala, da sta bila (tako kot drugi mladi na radiu) deležna posebnih izobraževanj govora in
pomoči mentorice, ki je skupaj z njima pregledovala besedila in ju učila pripravljati prispevke
(študenta oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)7.

Pri Mladi mladim imajo tako ustvarjalci kot mentorica drugačen pogled na uvajanje pred ali
med delom. Izhajajo iz prepričanja, kot pravijo: “učimo se na napakah”. Njihovo razmišljanje
je podobno kot pri študijah primerov z vsega sveta, kot sta jih poimenovali Kinkadejeva in
Macyjeva, kjer so se osredotočili na izpostavljanje mladih, ki bi končno lahko postali slišani,
in ne toliko na izobraževanje pred delom (Kinkade in Macy, 2003). Nihče od vprašanih
mladih ni bil deležen posebnih izobraževanj ali izpopolnjevanja znanja o radiu. Ena
intervjuvanka je celo že prvič odšla sama na teren, ob čemer priznava, da je bilo rokovanje z
mikrofonom težko, saj prej tega ni nikoli počela (študentka oddaje Mladi mladim, osebni
intervju, 2018, 29. april)1. Čeprav so bili vsi vprašani intervjuvanci že od začetka prepuščeni
samim sebi, v tem ne vidijo ničesar slabega. Prepričani so, da so se s takim pristopom največ
naučili (študenti oddaje Mladi mladim, osebni intervju, 2018, 29. april)5, prav tako meni tudi
mentorica. Na pomanjkanje uvajanja ne gledajo kot na pomanjkljivost.

Razlike pri uvajanju v delo in pripravi radijske oddaje pri izbranih radijskih postajah

V treh proučevanih radijskih oddajah za mlade, Hudo!, Mladi mladim in Radio Bla bla, se
pogled na uvajanje v delo mentorjev in mladih razlikuje. Pri oddaji Hudo! so bili
intervjuvanci najmlajši (osnovnošolci), znanje so pridobili pri izbirnem predmetu
novinarstvo, v povezavi s tem so tudi posneli nekaj radijskih oddaj. Pred snemanjem so na
šoli potekale posebne delavnice, ki jih je pripravila ekipa Radia Slovenija, kjer naj bi mladi
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ustvarjalci izvedeli vse za pripravo oddaje. Tako mladi kot mentorica so potrdili, da so imeli
uvajanje, kjer so se naučili vsega za nemoteno delo. Učenci so mi povedali, da so obogatili
znanje iz teorije o novinarskih pojmih, ki so jih morali uresničiti v praksi, za vajo so naredili
nekaj intervjujev in anket ter se poučili tudi o tehničnih stvareh, kot sta montaža in govor
pred mikrofonom. Delavnice so se jim zdele zanimive, tako kot snemanje oddaje, ki je bila
predvajana na radiu (učenci oddaje Hudo!, osebni intervjuji, 2018, 3. april)8. Kar so mi
povedali intervjuvanci, lahko skoraj v celoti potrdim, saj je bila tema v analiziranih oddajah
tako vsebinsko in tehnično kot tudi govorno predstavljena korektno. Na splošno se mi zdi
njihov program uvajanja uspešen in zelo potreben, saj sem iz intervjujev izvedela, da otroci
pred tem niso imeli ustreznega znanja o vodenju in pripravi radijske oddaje. Dobro pripravo
sem zaznala tudi v poslušanih oddajah, ki so tekle gladko, učenci pa niso imeli težav z
odgovarjanjem na vprašanja voditeljice. Predstavili so ključne informacije o izbrani temi in
uspešno pripravili prispevke, sestavljene iz intervjujev in anket tako ljudi na ulici kot
strokovnjakov za določeno področje. Ključno je sodelovanje mladih in odraslih, ki skupaj
vložijo delo v projekt, ki bo predstavljen javnosti in doživel kritike (Chávez in Soep, 2005).

Uvajanje pri oddaji Mladi mladim se precej razlikuje od priprav osnovnošolcev na oddajo
Hudo! V intervjujih sem izvedela, da mladi niti nimajo uvajanja pred začetkom dela na radiu
in da so že prvo oddajo pripravili sami, čeprav niso imeli predhodnega znanja o tem. Nekaj
izkušenj je imela le ena od intervjuvank, saj je delo opravljala v sklopu študijske prakse.
Dobili so nekaj pomoči ustvarjalcev, ki so bili na radiu že dlje časa, izpopolnjevanja znanja in
spoznavanja opreme pa niso bili deležni (študenti oddaje Mladi mladim, osebni intervjuji,
2018, 29. april)5. Odgovori mentorice se razlikujejo od intervjuvanih mladih, saj pravi, da so
se morali pred oddajo, ki teče v živo, poučiti o delu in naučiti rokovanja z opremo za
snemanje ter montažo (mentorica oddaje Mladi mladim, osebni intervju, 2018, 29. april)6.
Miselnost mladih ustvarjalcev temelji na tem, da se je dobro učiti iz pridobljenih izkušenj, saj
pravijo, da je učenje prek dela najboljše in da bi bili kmalu “vrženi« v vodo” oziroma
postavljeni pred izzive, ki jih prinaša priprava radijske oddaje (študenti oddaje Mladi mladim,
osebni intervjuji, 2018, 29. april)5. Kar so mi povedali mladi o pomanjkanju uvajanja, lahko
po primerjavi z analiziranimi oddajami potrdim. Ustvarjalci verjetno niso imeli uvajanja v
govor pred mikrofonom, saj sem zaznala nekatere pomanjkljivosti pri govoru povezovalca v
studiu in novinarja na terenu, kot sta zatikanje pri branju besedila in napačno naglaševanje.
Zabeležila sem en primer, ko se voditeljica ni pozanimala o izgovorjavi tujega imena, saj je
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poslušalce na to opozorila z besedami: “Upam, da sem prav prebrala.” Prepričana sem, da bi
bil jezik ustvarjalcev oddaje bolj tekoč in samozavesten ob pomoči izkušenih radijskih
govorcev, ki bi poslušali branje besedil ustvarjalcev pred snemanjem oddaje in opozarjali na
ustrezno naglaševanje, razločen govor, pravilno izgovorjavo besed ter jih spodbudili, da
večkrat preberejo besedilo, ki bo pozneje slišano v oddaji. Na splošno je oddaja tekla gladko,
prispevki so bili pripravljeni tako, da je poslušalec iz njih lahko izvedel ključne informacije
in zanimivosti o temi. Kljub vsemu menim, da pomanjkanje uvajanja slabo vpliva na radijsko
delo, ki se ga ustvarjalci učijo dlje časa, saj so prepuščeni sami sebi. V primerjavi z oddajo
Hudo! je za mentorstvo in izpopolnjevanje znanja poskrbljeno slabše.

Na Radiu Bla bla sta tako vprašana študenta kot mentorica zatrdili, da imajo pred začetkom
resnega dela (pa tudi med) na radiu več izobraževanj, ki jim oboji pripisujejo velik pomen.
Del izpopolnjevanja znanja opravijo na radijski postaji v Kopru, kjer se z mentorico učijo
pisanja besedila za radijski program. Tam spoznajo tudi opremo in poseben program za
montažo, kar morajo pozneje znati uporabljati. Govor in jezik izpopolnijo na izobraževanju
za govor pred mikrofonom in fonetiko, po katerem opravijo tudi izpit (študent oddaje Radio
Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. marec)7. Menim, da uvajanje v delo na Radiu Bla bla nudi
ustvarjalcem ustrezno pridobivanje znanja, kar sem opazila v poslušanih oddajah. Po besedah
mentorice sama od mladih zahteva širjenje splošnega znanja, zato jih spodbuja k branju in
spremljanju aktualnega dogajanja (mentorica oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30.
marec)4. Jezik mladih v analiziranih oddajah je bil tekoč in brez zatikanja. Uporabljali so
knjižni jezik in skušali govoriti brez izrazitega primorskega narečja. Vodenje oddaje je
potekalo gladko, teme pa so bile poslušalcem predstavljene na razumljiv način. Pojavilo se je
tudi nekaj daljših prispevkov, ki so vključevali pogovore s strokovnjaki na določenih
področjih. Nekaj vzporednic lahko potegnem s programom uvajanja na Radiu Hudo!, saj tudi
tam učenci dobijo vse znanje, ki ga potrebujejo za pripravo končnega izdelka. Menim, da je
za dolgotrajno ali večkratno delo na radiu priprava na Radiu Bla bla boljša od tiste pri oddaji
Mladi mladim, saj zagotavlja pridobivanje znanja o radijski opremi, montaži in govoru.
Posledično je tudi govor v oddajah tekoč, knjižen in voditeljem ne predstavlja večjih težav v
nasprotju z oddajo Mladi mladim, kjer se je pojavilo kar nekaj napak pri branju besedila.
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Glede uvajanja v radijsko delo bi od analiziranih radijev izpostavila Radio Bla bla kot primer
dobre prakse pri izobraževanju mladih ustvarjalcev. Pomanjkanje le-tega se kaže v oddajah
Mladi mladim, kjer bi branje besedil, razločnost govora, naglaševanje in izgovorjavo besed
lahko izboljšali, če bi mladi prejeli ustrezna izobraževanja in podporo mentorjev. Prav tako
menim, da bi razlago osnovnih pojmov in znanj, potrebnih za nemoteno delo, mladi morali
dobiti predvsem od mentorjev in ne zgolj od preostalih ustvarjalcev. Pri oddaji Mladi mladim
je stik z mentorjem in študenti manj pogost, medtem ko pri oddaji Hudo! in Radio Bla bla
mentorji redno spremljajo nastanek in potek radijskih vsebin. Menim, da s sprotnim
preverjanjem dela preprečijo napake, še preden bi se zgodile, pri Mladi mladim pa se
mentorji povežejo z mladimi šele, ko se napake že pojavijo, in jih poučijo takrat.

Pripravo oddaje na Radiu Bla bla in pri oddaji Hudo! nenehno spremlja mentor, a z nekaj
razlikami. Ker pri oddaji Hudo! sodelujejo osnovnošolci, je njihovo delo pred in med
pripravo oddaje nenehno pod budnim očesom mentorice, ki jih popravlja, opozarja na napake
in spremlja napredek. Strokovnjaki so z njimi tudi med montažo. Med oddajo pa je v studiu
prisotna novinarka z radia, ki pripravi delavnice. Ta spodbuja mlade k predstavitvi teme in
pogovoru v studiu ter povezuje celotno oddajo.

Radio Bla bla pripravljajo srednješolci in študenti, zato jim mentorica pusti več svobode pri
delu. Skupaj se posvetujejo o temi oddaje in prispevkov, ustvarjalci pa se lahko sami
odločijo, kako bodo pripravili vsebine, katere sogovornike bodo izbrali, kakšna glasba bo
povezovala prispevke. Za prisotnost mentorice v oddaji poslušalci vedo, saj je omenjena na
začetku ali koncu vsake oddaje skupaj z imeni voditelja in tonskega mojstra. Pripravi tudi del
kakšnega prispevka, s tem ko se pogovori z gostom ali strokovnjakom določenega področja.
Kot poslušalka sem dobila vtis, da sta Hudo! in Radio Bla bla podprta tudi s strani starejših,
ki so pripravljeni posredovati znanje in poskrbeti za kakovostno radijsko delo ustvarjalcev.

Pri oddaji Mladi mladim poslušalci ne zaznajo vpliva mentorja . Po občasnem pogovornem
jeziku v studiu in napakah pri branju besedil sem presodila, da je priprava bolj prepuščena
mladim, mentorji pa jih opazujejo od daleč. Moje mnenje potrjuje informacija enega
intervjuvanca, ki je povedal, da so v oddaji že imeli primer prikritega oglaševanja, saj niso
65

bili seznanjeni s tem pojmom in se napake niso zavedali, dokler nanjo ni opozoril mentor
(študenti oddaje Mladi mladim, osebni intervjuji, 2018, 29. april)5. Z večjo prisotnostjo
mentorja bi takšne napake lahko odpravili že pred oddajo v živo.
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8 Sklep

Von Feilitzenova in Buchtova prihajata do zanimivih zaključkov glede sodelovanja mladih v
vseh vrstah medijev, med drugim na radiu, televiziji in v spletnih medijih. Ugotavljata, da
medijsko sodelovanje pozitivno vpliva na njihovo samozavest in samopodobo, kritično
mišljenje in razumevanje izbranega medija ter zanimanje za družbo, v kateri živijo (Von
Feilitzen in Bucht, 2001). S tem se strinjajo intervjuvani ustvarjalci analiziranih mladinskih
oddaj, ki so prepričani, da jim bodo izkušnje na radiu pomagale pri iskanju zaposlitve in da so
z njimi razširili splošno znanje ter ga na določenih področjih poglobili. Mene pa je skozi
magistrsko nalogo zanimalo predvsem, na kakšen način mladi ustvarjalci pridobijo znanje o
novinarstvu, radiu ter kako se pridobljena znanja kažejo v radijskih oddajah in kako se med
izbranimi radijskimi postajami razlikuje uvajanje v delo.

Z magistrsko nalogo sem ugotovila, da imajo mladi možnost že v osnovni in srednji šoli
dobiti nekaj novinarskega znanja pri obveznih in izbirnih predmetih. Glede na proučene
učbenike in učne načrte imajo osnovno znanje o poročilu, reportaži, intervjuju in komentarju.
Znajo utemeljiti svoje mnenje, samostojno tvorijo besedilo in poročajo o aktualnih dogodkih.
V srednji šoli se srečajo še z radijskim novinarstvom in se osredotočijo na govor. Nekateri
imajo tudi možnost sodelovanja pri pisanju šolskega časopisa ali bloga. Intervjuvanci so
povedali, da so se spretnosti, ki jih potrebujejo pri ustvarjanju radijskih oddaj, naučili šele
pred ali med delom na radiu. Glede na njihove odgovore so informacije o novinarstvu v
osnovni in srednji šoli dobili predvsem pri izbirnih predmetih (povezanih z novinarstvom),
krožkih ali pri pisanju šolskega časopisa. Iz tega sklepam, da so si bolje zapomnili podatke, ki
so jih dobili iz praktičnih izkušenj v povezavi z novinarstvom, na primer z obiskovanjem
medijskih hiš in ustvarjanjem novinarskih vsebin.

V vseh poslušanih radijskih oddajah sem zasledila novinarske veščine. V vseh treh različnih
oddajah (Hudo!, Mladi mladim in Radio Bla bla) se je pojavil intervju. Vsi so pripravili
večino vprašanj odprtega tipa in s tem od sogovornika dobili vse informacije o dogajanju.
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Prispevek je tekel kot pogovor med novinarjem in intervjuvancem. Na vseh treh postajah so
zadostili kriterijem tega novinarskega žanra. Pri oddaji Hudo! so v vseh poslušanih oddajah
ustvarjalci pripravili anketo, ki je zadostila namenu zbiranja podatkov. Na Radiu Bla bla se je
v eni od poslušanih oddaj pojavila kratka vest, ki je bila jasna, odgovorila je na osnovna
vprašanja in vsebovala preverljive podatke, zato je bila z novinarskega pogleda ustrezna.
Oddaji Mladi mladim in Radio Blabla sta vsebovali tudi naznanila, ki so v vseh primerih
napovedovala prihajajoče dogodke, kar je tudi njihovo bistvo. Pri Mladi mladim sem v
napovedi vsebin že dobila nekaj osnovnih podatkov o temi, kot so kraj, čas in kratek opis
dogodka, kar je umestilo dogajanje že takoj na začetku.

Nikjer nisem zaznala težav z montažo, na primer motečih šumov ali pretihega oziroma
preglasnega govora. Glede na odgovore intervjuvancev predvidevam, da so mentorji in
uredniki oddaj zahtevali knjižno in tekoče branje besedil, kar so pri vseh treh oddajah
ustvarjalci izpolnili. Nekaj težav se je pojavilo le pri ustvarjalcih Mladi mladim, kjer je bilo
slišati nepravilen izgovor besed in naglaševanje ter občasno zatikanje pri branju besedila.

Nekaj intervjuvancev mi je povedalo, da so morali znanje za pripravo radijske oddaje zelo
nadgraditi, zato menim, da je uvajanje pred in med ustvarjanjem oddaje ključnega pomena.
Potrebovali bi, kot pravi urednica oddaje Radio Bla bla, urednike v pravem pomenu besede:
takšne, ki nudijo pomoč, predajajo svoje znanje mladim in svetujejo, ko se ustvarjalci
znajdejo v dilemi. Strinjam se z njenimi besedami, da se mentorstvo v takšni obliki na radiih
obrestuje na dolgi rok, saj bi nastal izobražen kader z izkušnjami, kar iščejo tudi delodajalci
(mentorica oddaje Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)4. Na Radiu Bla bla in
Hudo! se ustvarjalci že pred začetkom oddaj izobražujejo in jim pomagajo mentorji, kar jih
pripravi na ustvarjanje oddaj. Med pripravo oddaj je v obeh primerih razvidna pomoč
mentorja, na Radiu Bla bla mentorica tudi pripravi kakšen prispevek. Pri Mladi mladim
ustvarjalcem pomaga mentor šele, ko že naredijo napako ali zanjo izrecno prosijo. Ves čas pa
jim je na voljo pomoč preostalih že izkušenih ustvarjalcev. V nalogi se nisem osredotočila na
vprašanje, če imajo mentorji potrebne veščine, s katerimi lahko naprej delijo svoje znanje in
tako pomagajo mladim, oziroma ali bi morda potrebovali nekaj smernic, kako poučiti mlade
in jih tudi s tem navdušiti za delo v prihodnosti. Z večjim vzorcem bi dobila boljši vpogled v
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način dela mentorjev in z nadaljnjim raziskovanjem tudi, kako se to obnese pri ustvarjanju
oddaj.

Naj omenim še besede enega od intervjuvancev, ki je povedal, da se zaveda, da uvajanje v
radijsko delo terja dodaten čas in voljo zaposlenih, ki imajo veliko svojega dela (študenti
oddaje Mladi mladim, osebni intervjuji, 2018, 29. april)5. Njegove besede se mi zdijo
zaskrbljujoče, saj sem prepričana, da mentorjem predajanje znanja ne bi smelo predstavljati
težav, ampak naložbo, ki se bo povrnila s kakovostnimi radijskimi oddajami mladih, ki jih
bodo učili, pozneje pa z izobraženimi in izkušenimi novinarji. Za mentorje bi morali postaviti
najboljše novinarje in urednike, kot pravi urednica oddaje Radio Bla bla (mentorica oddaje
Radio Bla bla, osebni intervju, 2018, 30. april)4.

V Sloveniji nisem zasledila raziskave, ki bi ponudila vpogled v pridobivanje znanja na
posameznih radijskih postajah. Z več zbranimi informacijami bi lahko odkrili, če so mladi pri
ustvarjanju oddaj prepuščeni sami sebi ali pa dobijo strokovno pomoč mentorjev in radijskih
novinarjev. S tem bi poudarili velik pomen uvajanja ustvarjalcev v delo in nakazali potrebo
po uvedbi določene oblike le-tega pri vseh mladinskih radijskih oddajah. Mladinskim
radijskim programom bi morali dati več besede, kot so to na primer storili na Youth radiu, pri
temi o trgovini z otroki, kajti pred nami so drugačne vrste katastrof in svetovnih vprašanj.
Mladi bi se lažje poistovetili s težavami, kot je terorizem, če bi slišali razlago, primerno
njihovemu razumevanju, kar jim lahko nudijo mladi ustvarjalci radijskih oddaj.

Intervjuje sem opravila zgolj z mentorji in mladimi treh radijskih postaj. Če bi raziskovanje
poglobila z obsežnejšo analizo mladinskih radijskih oddaj v Sloveniji, ki jih pripravljajo
mladi, bi morda prišla do drugačnih rešitev za izpopolnjevanje novinarskega znanja v
osnovni in srednji šoli. Lahko bi dodala in izvedla še kratko preverjanje znanja, ki naj bi ga
intervjuvanci dobili v osnovni in srednji šoli, ter rezultate primerjala z učnimi načrti in
ugotovila, kako učinkovito poteka poučevanje o novinarskih vsebinah. Analizo bi lahko
nadgradila s poizvedovanjem o tem, ali intervjuvancem znanja, ki jih predvidevajo učni načrti
in učbeniki, pomagajo pri pripravi radijske oddaje, česar v intervjujih nisem posebej
spraševala. Dodatno bi lahko v nalogo vključila študente novinarstva, ki bi prispevali vpogled
69

v to, če so po opravljenih izpitih pri predmetih, povezanih z radiem, sposobni sami pripraviti
radijsko oddajo: tako vsebino kot vodenje oddaje in montažo. Izvedela bi, če bi bilo treba
pred delom na radiu še kaj izpopolniti in dodati v uvajanje pred delom, ki bi ga po mojem
mnenju morali opraviti vsi ustvarjalci radijskih oddaj. V nadaljnjem raziskovanju bi lahko
opravila tudi intervjuje z učitelji in profesorji predmetov, kjer naj bi mladi dobili novinarsko
znanje, in dobila podatke o tem, koliko in na kakšen način podajajo znanje, ter morda
ugotovila, kje prihaja do razhajanj med učbeniki in učnimi načrti ter odgovori ustvarjalcev, ki
pravijo, da je bilonjihovo novinarsko znanje pred delom pomanjkljivo.
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