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MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE: 
 
 

Hlavná téma stretnutia:   Médiá a PrG- Diskusia učiteľov- novinky v oblasti rozvoja prírodovednej gramotnosti 
 

Krátka anotácia: Členovia klubu prírodovednej gramotnosti na stretnutí diskutovali na tému Médiá 

a prírodovedná gramotnosť . V tejto téme učitelia diskutovali na novinky v oblasti rozvoja prírodovednej 

gramotnosti.   
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HLAVNÉ BODY, TÉMY STRETNUTIA, ZHRNUTIE PRIEBEHU STRETNUTIA 
 

Téma stretnutia: Médiá a PrG - diskusia učiteľov - novinky v oblasti rozvoja prírodovednej gramotnosti. 

 

1. Učitelia klubu prírodovednej gramotnosti diskutovali na tému: Médiá a prírodovedná gramotnosť. Zamerali 

sa na novinky v oblasti rozvoja prírodovednej gramotnosti. Učitelia pri diskusii si zadefinovali, že mediálnu 

gramotnosť môžu zatriediť presnejšie podľa spôsobilostí do niekoľkých kategórií. Tieto kategórie uviedli ako 

kompetencie potrebné pre aktívnu a uvedomelú účasť nielen študenta, ale aj ako človeka v dnešnej 

mediálnej spoločnosti. 

2. Učitelia klubu prírodovednej gramotnosti sa pri tejto diskusii zhodli, že média zohrávajú čoraz významnejšiu 

úlohu v životoch študentov. Hlavným dôkazom je, že virtuálna komunikácia prostredníctvom počítačov, 

tabletov a smarfónov s napojením na internetové informačné systémy sa stala súčasťou ich každodenného 

života.  Ich denné sledovanie má negatívne aj pozitívne stránky, tým že ovplyvňuje myslenie a názory, ale aj 

prispieva k získavaniu informácií. Predovšetkým tzv. nové médiá čoraz viac prenikajú do osobného aj 

školského života. Ľahká dostupnosť spôsobuje neustále rastúci vplyv médií na dianie v celej spoločnosti. 

Informácie sa získavajú z rôznych správ, novín v online verzii, venuje sa veľa času písaniu a čítaniu e-mailov, 

sms správ, počúvaním hudby. Prežívajú sa katastrofy, či iné prevratné zmeny v krajinách, mimo nášho 

každodenného pôsobenia. Úlohami učiteľa je vedenie študentov v tomto virtuálnom svete s dôrazom na 

overovanie si ponúkaných informácií, ochrane osobných údajov vrátane fotografických záberov.  

Súčasťou informovanosti je oblasť autorských práv, ktorá prináša aj zodpovednosť s nakladaním so 

získanými informácií.  Preto k mediálnej gramotnosti patrí nevyhnutne uvedomenie si procesu a jeho 

dôsledkov. Podľa učiteľov prítomnosť médií, či už v školstve, alebo celkovo v spoločnosti, vplýva nielen na 

naše každodenné činnosti. Učitelia pri diskusii skonštatovali, že byť mediálne gramotný znamená: 

-pochopiť vnútornú logiku rôznych médií a tiež, ako to ovplyvňujú správy, ktoré sa posúvajú k prijímateľom, 

- porozumieť, ako médiá prezentujú realitu, aby sme si mohli sformovať vlastné kvalifikované postoje, 

- schopnosť optimálne využívať relevantné informácie získané, uložené a zdieľané s inými. 

3.   Záver 

 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA: 
Odporúčame, aby sa členovia klubu, ktorí sa v rámci tejto témy vzdelávali, podelili so svojimi skúsenosťami 
s ostatnými členmi. 

1) Zhrnutie a plánovanie činností do ďalšieho obdobia, záver porady 

a) Zhrnutie činnosti:  Média a PrG- Diskusia učiteľov na novinky v oblasti rozvoja prírodovednej 

gramotnosti 

b) Plánované činnosti: Média a PrG- Diskusia učiteľov 

2) Záverečné uznesenia:  Členovia PK využijú získané poznatky vo svojom edukačnom procese v oblasti 

rozvoja prírodovednej gramotnosti a funkčnej gramotnosti.  
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Príloha: 
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 


