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Razširjena realnost - mediji proti spletnemu oglaševanju 

nezdravih živil (ANEMELO) 
Vir / Povezava:  https://anemelo.eu/ 

Tematsko področje: 

☐  podnebje 

☒  prehrana 

☐  okolje 

 

Vrsta dobre prakse: 

☒  projekt 

☐  Pobudo 

☐  program 

☐  proizvodnja 

☐  informacija 

☒  izobraževanje 

☐  drugi 

Ciljna skupina: 

☒  Otroci do 14. leta 

☒  Mladostniki 

☒  Učitelji /izobraževalci  

☒  Mladinski svetovalci 

☐  Mladi begunci in prosilci za azil 

 

Povzetek: 

Danes imajo otroci danes čezmerno telesno težo, zaradi česar  prihaja do zgodnje sladkorne bolezni in 

povečanega tveganja za srčna obolenja. Velika večina otrok je pretežka samo zato, ker jedo preveč sladkorja in 

maščob. Vlade so pristopile k oblikovanju projektov, katerih cilj je spremeniti prehranjevanje otrok in jih 

spodbuditi k večji fizični aktivnosti (gibanju), za oglase o izdelkih za hrano in brezalkoholne pijače, ki so zdravju 

koristne pa so v tiskanih medijih že bile postavljene omejitve. Vendar pa jim enka pristop še ni uspel omejiti 

spletnega oglaševanja nezdrave hrane otrokom. 

Opis: 

Debeli otroci ali otroci z nizko pismenostjo (otroci 

migranti) so še posebej ranljivi za oglaševanje in 

jih je treba zaščititi pred nenehnim vplivom 

oglaševalcev, z razvijanjem razumevanja o tem, 

kako delujejo oglasi in kako le-ti vplivajo na izbiro 

hrane. Projektno partnerstvo je pripravilo pristop 

s potrebnimi orodji za pomoč tistim, ki delajo z otroki, da bi jim pomagali pri sprejemanju bolj zdravega 

življenjskega sloga z prepoznavanjem, razumevanjem sporočil spletnega oglaševanja, prikriega pod igrami, 

socialnimi omrežji, risankami, natečaji itd. 

Glavni cilji projekta so bili doseženi z načrtovanimi aktivnostmi, ki vodijo do konkretnih rezultatov: - Dodelati in 

potrditi didaktičen pristop za usposabljanje otrok o prepoznavanju in razlagi spletnega oglaševanja, ki spodbuja 

sprejemanje ne-zdravilnih prehranskih odločitev. - Oblikovanje in razvoj igre Razširjena realnost na podlagi 

didaktičnega pristopa, ki ga bodo uporabljali edukatorji za usposabljanje otrok za prepoznavanje spletnega 

oglaševanja, skritega za njihovimi spletnimi dejavnostmi. – Postavitev in upravljajte izobraževalne spletne strani, 

ki bo obveščala o zdravi prehrani in prehrani ter spodbujala bolj zdrav način življenja. - Zagotoviti potrebne vire 

in orodja o pojavu debelosti in nevarnostih spletnega oglaševanja (npr. oglaševanje na bannerju, 

komercialne/blagovne znamke spletnih strani, 'oglaševalci', prenosi z blagovno znamko, zbiranje podatkov, e-

kartice & virusni oglasi, oglaševanje & družabni mediji, ter oglaševanje preko mobilnih telefonov).  

Datum dostopa: 22.09. 2020 
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