
    Názov predmetu: MEDIÁLNA VÝCHOVA; voliteľný predmet pre 2. ročník a SXT  

Školský rok: 2020/2021 

Skratka predmetu: MDV 

Počet hodín týždenne: 1 hodina/33 hodín za rok 

 

Charakteristika a ciele predmetu:  

• Mediálna výchova sa zaraďuje medzi interdisciplinárne odbory na hranici medzi 

humanitnými vedami, pedagogikou, psychológiou a masmediálnymi štúdiami; 

• Na základe získaných vedomostí o médiách ( ich fungovaní, funkciách, produktoch, ako 

aj  ich vplyve na detského príjemcu  ako poslucháča, diváka, čitateľa...) potrebných 

pre získanie kritického odstupu od nich, dokázať prehodnotiť svoj vzťah k nim; 

• Pestovať  schopnosť reflektovať svoje návyky využívania médií, maximálne využívať 

pozitívny prínos ich produktov k rozvoju svojej osobnosti ako aj eliminovať ich negatívne 

vplyvy na svoju osobnosť;  

• Predmet umožní študentovi samostatne vyjadrovať názory a postoje k mediálnemu    

       prostrediu, sociálnym sieťam, rôznym novým formám komunikácie a problémom z toho  

       vyplývajúcim; 

•     Umožní rozvíjať kritické a nezávislé myslenie u študentov; 

•     Predmet umožní rozvoj kreativity prostredníctvom možnosti sebarealizácie študenta na   

       hodinách MDV; 

•     Predmet sa pokúsi odhaľovať význam a zmysel spoločenskovedného poznania pre život   

       a prax v súčasnosti. 

• Hlavným cieľom mediálnej výchovy je získanie a rozvoj mediálnej gramotnosti a 

osvojenie si mediálnych kompetencií - t. z. schopnosti prijímať, analyzovať, hodnotiť 

a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov 

Obsah predmetu: 

• Mediálna výchova zahrňuje prednostne výchovu k hodnotám vo vzťahu k médiám 

a ich obsahom, ktorá na jednej strane robí žiakov citlivých pre kvalitné mediálne obsahy 

a na druhej strane im poskytuje pomoc pri účinnej ochrane pred negatívnymi vplyvmi 

médií. 

• Žiaci  sú vedení k aktívnemu zapájaniu sa do komunikačného procesu pomocou médií a s 

médiami a k uplatneniu svojho kreatívneho potenciálu, ktorý sa prejaví v tvorbe vlastných 

produktov, resp. v aktívnom zapájaní sa do kolektívnej tvorivej mediálnej práce. 

Metódy a formy práce: 

 Analýza mediálnych obsahov,  mediálnej agendy masových médií, problémové úlohy, 

diskusia, heuristická metóda, projektové vyučovanie,  samostatná činnosť žiakov, tvorba 

mediálnych produktov... 

Adresát: 

 študenti, ktorí majú záujem študovať masmediálnu komunikáciu, ostatné humanitné vedy 

a všetci  študenti otvorení pre kritické objavovanie neznámeho. 

Výstup: 

• vypracovanie výstupov: projekt, videofilm, rozhlasová relácia,  

Klasifikácia:  

• predmet sa klasifikuje, hodnotí sa známkou. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Juristová 

 


