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Publikace které se zabývají problematikou Mediální výchovy
Médiím nelze uniknout. Je potřeba naučit
se je vnímat, naučit se rozklíčovat, co nám
http://www.knihycz.cz/
chtějí sdělit, a naučit se rozpoznat
medialni-vychova-Computer Media
objektivní informace od informací, které se P20571
nám média snaží "podsunout". Toto je
cílem knihy.
Metodická příručka nabízí celkem 8
strukturovaných kapitol, výukových lekcí,
které žáky i pedagogy postupně seznamují
http://www.partnerscz
Partners Czech s odbornými pojmy, základními principy
ech.cz/
fungování médií, jejich rolí ve společnosti a
užívanými postupy tvorby mediálních
produktů.

Tutor

Metodický materiál pro výuku mediální
výchovy seznamuje žáky a studenty s
principy fungování médií, učí je kritickému
přístupu k médiím a uvádí do základů
mediální gramotnosti.

Kniha prostřednictvím "hravého průvodce
mediálním světem" přibližuje čtenářům svět
médií. Další kapitoly se zaměřují na
VIA
praktické rady na téma "co vadí
novinářům", "co vadí spolkům", "jak se
znemožnit" či "novinářské zbraně a jak na
ně".
Grada Publishing, Publikace se zabývá fenomémen reklamy
2007
a tím, jak na nás reklama působí.
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Média tvořivě.
Metodická příručka
mediální výchovy

Nina Rutová (ed.)

Aisis.o.s.

Příručka se skládá z 20 lekcí, které souvisí
s mediální gramotnosti v nejužším slova
smyslu (reklama, fotografie, video,
internet), 30 lekcí nabízí možnosti, jak
propojit mediální výchovu s předměty ČJ a
literatura, dějepis, zeměpis, ZSV a OV,
http://www.mediatvoriv
výtvarná výchova, chemie, fyzika.
e.cz/publikace/?id=3
V příručce je také několik aktivit pro školní
sborovny, které by měly vést k vzájemné
dohodě školního týmu, jak pojmout
průřezové téma mediální výchova právě na
vaší škole. Jedna kapitola je také
věnována tvorbě školního časopisu

Učebnice mediální
výchovy

překlad z
angličtiny

Aisis.o.s.

Jedná se o učebnici a DVD s filmy (k
mediální analýze) pro žáky 7.-9. ročníku

http://www.mediatvoriv
e.cz/publikace/?id=3

2008

Cíle mediální výchovy
překlad z
ve výuce angličtiny v
angličtiny
7. - 9. ročníku

Aisis.o.s.

Jedná se o metodickou příručku pro
učitele, která některými kapitolami
navazuje na Učebnici mediální výchovy

http://www.mediatvoriv
e.cz/publikace/?id=3

2008

překlad z
angličtiny

Aisis.o.s.

http://www.mediatvoriv
e.cz/publikace/?id=3

2008

Síla obrazu
Základy žurnalistiky
pro redaktory
studentských
časopisů

Aisis.o.s.

Zakládáme
středoškolský
časopis

Aisis.o.s.

Jedná se o software pro vytváření
fotopříběhů včetně několika již
přichystaných souborů fotografií
Publikace je určena pro studenty, kteří
vydávají školní časopisy. Nabízí přehledný
návod, jak při tvorbě školního časopisu
postupovat.
Tento text vznikl na základě zkušeností s
tvorbou středoškolského časopisu
Scarabeus. Autorem je jeho grafik Otto
Gold.

http://www.mediatvoriv
e.cz/publikace/?id=3

http://www.mediatvoriv
e.cz/publikace/?id=3
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CD vzniklo v rámci soutěže školních
časopisů Freinet 2005, mapuje tři ročníky
této soutěže. Nabízí metodickou pomoc
pro učitele, kteří se podílejí na vydávání
školního časopisu, i pro ty, kteří se chtějí
do vydávání školního časopisu pustit.
Věnuje se didaktickým aspektům práce
s žáky i specifické problematice novinářské
http://www.mediatvoriv
profese a organizace redakčních prací.
e.cz/publikace/?id=3
Obsahuje ukázky školních časopisů ze
základních, speciálních a středních škol.
Zprostředkovává zkušenosti redakcí
školních časopisů, které se v soutěži
Freinet umístily na předních místech. Jeho
součástí jsou databáze školních časopisů,
které se do soutěže přihlásily, a
internetových odkazů k tématu.
Články:

Může internet přivést
žáky k literatuře?

Kučera, Š.

Český jazyk a
literatura č. 1,
61/2010-2011, str.
15-21
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Webové stránky

České:
http://www.mediatvorive.cz/publikace/?id=3

Stránka s řadou souborů ke stažení –
překlady anglických učebnic, lekce k
zpracování videonahrávek, fotografií aj.
(os. AISIS)

http://www.varianty.cz/index.php?id=17&item=173

Web věnovaný spíše otázkám
multikulturním a globáního rozvoje, ale
podívejte se na „Co se stalo ve Vsetíně?"

www.zkola.cz
www.juniorpress.cz

http://medialnivychova.fsv.cuni.cz/

Obsahuje například 50 lekcí – námětů pro
učitele, tematické plány, lekce pro výuku

Zahraniční:
Evropa:
http://www.unicef.org/magic/bank/case024.html

http://www.euromedialiteracy.eu/charter.php

http://www.mediaeducation.net/EN/themes.htm

Web, na kterém je spousta nápadů a
konkrétních aktivit, které se dají v různých
věkových skupinách provádět s dětmi.
Web, na kterém vidíte, jak se evropské
instituce dohodly, že se bude chápat smysl
mediální gramotnosti: co mají umět lidé
gramotní...
Zde je možné najít docela hotové lekce o
MeV napříč obory! Podívejte se na stránku
MeV v biologii
(http://www.mediaeducation.net/EN/theme
sBiology.htm)

Kanada:

Zde je možné najít standardy pro všechny
kanadské státy.

http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_education/index.cfm
USA:
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http://www.ithaca.edu/looksharp/
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Americká organizace pro rozvoj výuky
mediální gramotnosti v USA. Pomáhá např.
porozumět rozdílům v „digitálním“
čtenářství mezi dětmi a učiteli (The Not So
Digital Divide: Bringing Preservice English
Teachers’ Media Literacies into Practice)
Web s mnoha šikovnými radami, sice z
amerického života, ale vzhledem k tomu,
že konzum má tendenci pohltit člověka
všude na světě, může web být využit i u
nás.
Web nabízející standardy pro MeV pro celé
USA, ale také přehled různých
mezinárodních stránek se standardy! Nás
tu asi zaujmou precizně vypracované
popisy úrovní zvládání („očekávané
výstupy“ čili performance standards) ze
státu Montana - Montana standards for
Media Literacy
Tento projekt z města Ithaca ve státě New
York nabízí materiály pro integraci mediální
gramotnosti a kritického myšlení do
kurikula. Doporučujeme se podívat na
konkrétní projekty a materiály k nim.

Austrálie:

http://www.atomvic.org/

Francie:

Kromě získání obrázku o tom, jak se
dokážou učitelé spojit v síti a sledovat svůj
profesní rozvoj, můžete na této stránce ze
státu Victoria (ten je ve školství zvláště
vyspělý) najít také dost konkrétní návrhy,
podněty
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Francouzský web centra pro mediální
výchovu pořádá školení a různé vzdělávací
akce, vydává publikace a poskytuje prostor
pro sdílení zkušeností. Pro nás mohou být
zajímavé (když čtete francouzsky) přípravy
pro výuku MeV na několik základních
témat, jako např. o televizi, o používání
telefonu, o významu ilustrací a fotografií v
tisku atp., to vše na několika úrovních
žákovy vyspělosti (podle ročníků).

Velká Británie

http://www.teachers.tv/search/all?q=media+education

Web plný nahrávek na videu – včetně
celých vyučovacích hodin doplněných
velmi zasvěceným a praktickým
komentářem. Plno výborných nejen tipů,
ale také vysvětlení k MeV.
Co teprve vyjde či vychází:
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Článek v čas. Pedagogická orientace: Najvarová, Veronika:
Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ z pohledu vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura
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