Ob mednarodnem
dnevu pismenosti

Pri ITS družboslovje sva dijaka drugega letnika gimnazije Matija Fiore in Filip Kompare
naredili raziskavo, kjer naju je zanimalo, kakšna so mnenja dijakov naše šole.o pismenosti
Naj anketo je sodelovalo 28 dijakov iz 2. in 3. letnika gimnazije.

1. Kdaj je mednarodni dan pismenosti?

Največ dijakov je odgovorilo s pravilnim datumom, ki je 8.9. Drugi največji
delež je odgovorilo 8.7. ter najmanjši delež je odgovoril s 9.8.

2.

Katerega spola je večina nepismenih na mednarodni ravni?

V raziskavi znanstvene spletne strani Statista so ugotovili, da je z nižjo stopnjo
pismenosti več žensk, kar je tudi velika večina dijakov odgovorilo.

3.

V kateri državi je največji delež nepismenih na svetu po vašem mnenju?

Na spletni strani indeksa človekovega razvoja (HDI) so te tri države bile med državami z
najnižjo stopnjo pismenosti. Velik del dijakov je odgovorila, da je Burkina Faso tista, ki ima
najnižjo stopnjo pismenosti, tej sledi Čad in nato še Južni Sudan, kar je tudi razvidno pri
prerazporeditvi odgovorov.
4.

Kateri so najpomembnejši razlogi za nizko pismenost?

Dijaki so pri tem vprašanju se kar enakomerno razporedili, a največ jih meni, da je
premalo šol glavni razlog za nizko pismenost. Temu sledi nestabilno politično stanje
in malo za tem cenovno nedostopnost šolskih potrebščin.
5.

Katera vrsta pismenosti je po vašem mnenju najpomembnejša?

Na svetu obstaja veliko več vrst pismenosti a tu sem izbral štiri ki so po mojem
mnenju najpomembnejše: Pismena, računalniška, matematična in glasbena. Velika
večina dijakov meni, da je besedna pismenost najpomembnejša saj menijo da je ta
najosnovnejša od vseh.

6. Menite, da je v "zahodnem svetu" dovolj prebivalstva računalniško pismenih?

Večina ljudi misli, da je v zahodnem delu sveta dovolj računalniško pismenih ljudi, kar
me je malo presenetilo, saj je veliko starejših ki imajo težave z moderno tehnologijo.
7. Kateri je najpomembnejši dejavnik, ki po vašem mnenju vpliva na računalniško
pismenost?

Večina dijakov trdi, da ima pomanjkanje virov za učenje (npr. računalniki, pametni
telefoni, računalniške tablice…) večji vpliv pri pridobivanju računalniške pismenosti
kot pa starost, pri kateri se začnemo učiti.
8.Kaj je po vašem mnenju najboljši način za zmanjšanje besedne nepismenosti na
svetovnem nivoju?

Mnenja pri tem vprašanju so bila zelo enakomerno razporejena a vsi menijo, da
obvezno šolanje je najpomembnejše za pridobivanje besedne pismenosti, kar je tudi
razvidno v našem svetu, saj države ki imajo obvezno šolanje imajo skoraj vedno
večjo stopnjo pismenosti kot tiste, ki nimajo obveznega šolanja.
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