
Mediálna výchova – ISCED 3 

Mediálna výchova ako povinná prierezová téma sa podobne ako na predchádzajúcich stupňoch 

vzdelávania realizuje ako  integrálna súčasť obsahu viacerých vzdelávacích oblastí -  jazyk a 

komunikácia, umenie a kultúra, matematika a práca s informáciami, človek a hodnoty , človek 

a spoločnosť. Je možné ju uskutočňovať formou projektov, kurzu, seminára a iných školských aktivít 

(napr. mediálna kampaň na podporu verejnoprospešnej akcie...). Okrem toho mediálna výchova 

môže mať aj formu samostatného voliteľného predmetu. 

Na tomto stupni vzdelávania ide o ďalšie zvyšovanie mediálnej gramotnosti žiakov v smere orientácie 

na reflexiu pôsobenia médií, rozvoja  schopností a zručností potrebných k samostatnej tvorbe 

mediálnych produktov, nasmerovaniu k (celoživotnému) kritickému prístupu pri práci s informáciami 

a  prehĺbeniu nadobudnutého povedomia o dôležitosti a vplyve médií na osobnosť jednotlivca a 

spoločnosť. 

 Obsah učiva, napr. vo voliteľnom seminári  môže mať širší rámec, aby umožnil  žiakom pripraviť sa na 

ďalšie štúdium, napr. v odboroch masmediálna komunikácia, žurnalistika a pod. 

 Primárnym cieľom mediálnej  výchovy je podpora a rozvíjanie mediálnej gramotnosti u žiakov 

prostredníctvom nadobúdania a prehlbovania úrovne mediálnych kompetencií, t.j. schopnosti 

prijímať, analyzovať a hodnotiť širokú škálu mediálnych obsahov. Mediálna výchova tak napomáha 

rozvoju schopnosti žiakov disponovať nástrojmi, ktoré pomáhajú zvládnuť orientáciu a existenciu 

v mediálnom svete. 

Ciele mediálnej výchovy 

Viesť žiakov k: 

- kompetentnému zaobchádzaniu s médiami - kritickému a aktívnemu využívaniu médií a ich   

produktov 

- spoznávaniu  princípov autoregulácie a právnej regulácie médií, uvedomeniu si špecifík 

súčasných médií 

- orientácii  v mediálnej ponuke - posúdiť kvalitu a význam informačných zdrojov a produktov 

- pochopeniu komerčnej podstaty médií a z toho vplývajúcich negatív a ohrození 

- uvedomeniu si vplyvu médií na život jednotlivca a spoločnosti , na verejnú mienku, vzťahu 

médií a politiky ( prepojenie mediálnych obsahov s politikou) 

- vytváraniu vlastných mediálnych produktov, schopnosti verbálne vyjadriť autorský zámer, 

myšlienkovú hodnotu a spoločenské súvislosti (vidieť problematiku v širších súvislostiach) 

- praktickej schopnosti obhájiť svoj názor, argumentovať, diskutovať, verejne vystupovať 

- zaujatiu racionálneho postoja k „novým médiám“ vedieť ich využívať, poznať nebezpečenstvá 

ich zneužívania a vedieť sa efektívne brániť 

 


