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2.2 E learningové vzdelávanie: mediálna výchova ako prierezová téma
E-learningové vzdelávanie na efektívne využitie školskej televízie pri implementácii
mediálnej výchovy ako prierezovej témy vo výchovno vzdelávacom procese je
určené pre pedagógov SSUŠ filmovej, chce pomôcť odborne preškoliť pedagógov
a poskytnúť im dostatok informácií súvisiacich s metodikou využívania modernej
formy pri výučbe masmediálnej výchovy a audiovízie a pri začlenení mediálnej
výchovy ako prierezovej témy.

E-learningové vzdelávanie: mediálna výchova ako prierezová téma
http://www.filmovaskola.sk/opv/e-learningove-vzdelavanie-medialnavychova-ako-prierezova-tema
Zadania
Lekcia 1 Zadanie 1 Mediálna výchova v predmete vyučujúceho učiteľa
Lekcia 2 Zadanie 1 Metodický list na využitie mediálnej výchovy ako prierezovej témy
Lekcia 3 Zadanie 1 Spoločnosť a bulvárne média
Lekcia 4 Zadanie 1 Vonkajšie vplyvy a tlaky na prácu mediálnych pracovníkov
Lekcia 5 Zadanie 1 Analýzy a porovnania v súkromných a verejnoprávnych médiách
Lekcia 6 Zadanie 1 Investigatívna žurnalistika
Lekcia 7 Zadanie 1 Duálne televízne vysielanie
Lekcia 8 Zadanie 1 Televízny dokument
Lekcia 9 Zadanie 1 Dramaturgia verejnoprávnych a súkromných televízií
Lekcia 10 Zadanie 1 Televízni slovesní pracovníci

Cieľová skupina
Pedagogickí zamestnanci si zvyšujú kvalifikačnú úroveň v oblasti mediálnej výchovy
v modernej škole, ktorá im dáva možnosti osvojenia postupov a procesov vo vysielaní
internetovej televízie a jej prípravy v odbornom umeleckom vzdelávaní. Taktiež si učitelia
osvojujú testovanie a elektronické vzdelávanie formou e - learningu, kde sa priebežne
vzdeláva 16 pedagogických zamestnancov.
Realizáciou projektu dôjde k výraznej inovácií súčasných vzdelávacích metód a postupov,
pričom významnú úlohu pri tom budú zohrávať IKT prostriedky. Nový vzdelávací obsah ako aj
metodika výučby zvýši spoločenskú hodnotu nášho vzdelávania a našim absolventom uľahčí
vstup na mediálny trh práce. Aktívnym využívaním dostupného hardvéru a softvéru,
edukačných programov, internetových zdrojov, prezentáciou finálnych produktov
projektových aktivít možno rozvíjať kľúčové kompetencie nevyhnutné pre reálny život.
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Cieľová skupina: 16 pedagógovia Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej – v členení 12
mužov a 4 ženy)
Zoznam pedagógov (účastníkov vzdelávania)
1.
MA Cábocky Peter
2.
Mgr. Ivana Jachymová, PhD.
3.
Mgr. Hrabinský Peter
4.
Mgr. Ivan Bencze
5.
MgA. Kerner Jaroslav
6.
Mgr. art. Kladek Matej
7.
Mgr. Kolibárová Anna
8.
Mgr. Labuda Dušan, PhD.
9.
Mgr. art. Rampáček Róbert
10.
MgA. Sikora Erik
11.
PhDr. Snitková Tatiana
12.
Ing. Šárik Stanislav
13.
PhDr. Štec Pavol
14.
Ing. Tatarka Daniel
15.
Mgr. Uhrík Valter
16.
PhDr. Uhríková Jarmila
Začiatok samotného vzdelávania účastníkmi: 17.03.2014 (úvodné preškolenie s pridelením
prístupových hesiel a spustenie webovej aplikácie so študijnými textami a úlohami).
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Ukážky z webu: E-learningové vzdelávanie: mediálna výchova ako prierezová téma

http://www.filmovaskola.sk/opv/e-learningove-vzdelavanie-medialna-vychova-ako-prierezova-tema
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Ukážka formuláru pre vypracovanie zadaní:
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Ukážka vypracovaného zadania:
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VÝSTUPY
ITMS kód projektu: 26110130495
Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného
vzdelávania a prípravy

Číslo a názov aktivity

2.2 E learningové vzdelávanie: mediálna výchova ako
prierezová téma

Termín
realizácie 03/2013-10/2014
aktivity
Výstupy aktivity
 1 e-learningové vzdelávanie na osvojenie si metodiky
práce na efektívne využitie školskej televízie pri
zavádzaní mediálnej výchovy ako prierezovej témy,
 formou e-learningového vzdelávania preškolených 16
pedagogických pracovníkov s dôrazom na tých, ktorí
budú vyučovať masmediálne a audiovizuálne predmety.
Hlavné medzníky v rámci realizácie aktivity:
koordinácia tvorivého tímu,
rozdelenie úloh,
tvorba obsahu vzdelávania, oponentúra
motivovanie skupiny účastníkov– spätná väzba,
úvodné prezentačné stretnutia,
e-learningové vzdelávanie,
overenie poznatkov, certifikácia, vyhodnotenie.
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