KAKO DJECA
GLEDAJU TELEVIZIJSKI
PROGRAM?
KOLIKO

Prema procjeni roditelja:
56% djece dnevno provede 1-3 sata pred TV-om
56
3% gleda TV više od 4 sata dnevno!

Prema podacima o
gledanosti djeca gledaju TV
oko 3 sata dnevno*

39% navečer (najviše djeca od 10 do 17 godina)
27% poslijepodne
11% rano ujutro (najviše djeca do 3 godine)

KADA

ŠT
ŠTO

TV program najviše
prate navečer izmeu
21 i 23 sata*

Prema izjavama roditelja djeca najviše vole gledati:
28% igrane filmove
70% crtane filmove
25% dokumentarne
36% emisije za djecu
emisije
31% glazbene
24% sport
emisije

15% sapunice
14% reality
emisije
12% reklame

Djeci do 12 godina najdraži su crtani filmovi, djeci starijoj od 12 sportske i
glazbene emisije.

GDJE I
KAKO

91% na TV-u u trenutku
emitiranja TV sadržaja
17% na računalu

9% na TV-u - snimljeni
sadržaj
4% na mobilnom telefonu

TV se najčešće gleda u dnevnom boravku (87%).

TKO
ODLUČUJE

Roditelji o sadržaju koji će
djeca pratiti odlučuju prema
kriterijima:
82% primjerenost sadržaj dobi
djeteta
43% vrijeme emitiranja
42% kvaliteta sadržaja
37% edukativnost

PREMA
PODACIMA O
GLEDANOSTI*

50% vremena
pred TV-om
djeca provode
bez prisustva
odrasle osobe

Roditelji češće donose odluke o tome smije li dijete nešto gledati ako
je ono mlae od 12 godina. Djeca starija od 13 TV program većinom
gledaju bez prisustva roditelja.

63% roditelja
0 -18

OZNAKE
OZNAK

koristi oznake
o dobnoj
primjerenosti
sadržaja pri
odluci smije li
dijete gledati
odreene emisije

89% roditelja primijetilo je oznake o dobnoj
primjerenosti sadržaja, 84% zna što one
znače
17% roditelja ne informira se o sadržaju
unaprijed već reagira ako vidi
neprimjerene scene
O TV sadržaju koji će dijete gledati roditelji se
najčešće informiraju putem teleteksta.

Istraživanje je za AEM i UNICEF u listopadu 2014.
201 provela agencija Ipsos Puls. Ad hoc istraživanje metodom telefonske ankete
posredstvom Ipsos Puls CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) sustava.
Ispitanici: roditelji koji imaju djecu u dobi do 17 godina
N = 1000 roditelja (1561 djece)
*AGB Nielsen

