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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• neformálne vzdelávanie, publikácia “(Ne)Bezpečne v sieti.” - aktivity, rozvoj mediálnej 

gramotnosti 

Krátka anotácia 

• cieľom  stretnutia pedagogického klubu bolo oboznámiť sa s obsahom publikácie 

“(Ne)Bezpečne v sieti.”  Je to manuál na rozvoj kritického myslenia v online priestore a 

rozvoj mediálnej gramotnosti. Publikácia obsahuje konkrétne aktivity, ktoré možno so žiakmi 

robiť na hodine. Diskutovali sme o jednotlivých aktivitách z hľadiska vhodnosti pre žiakov 

strednej školy a v rámci akého učiva je vhodné začleniť tieto aktivity.  



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Oboznámenie sa s publikáciou 

2. Diskusia ku konkrétnym aktivitám 

3. Záver a odporúčania 

Hlavná téma stretnutia:  

Diskusia k jednotlivým aktivitám, výmena skúseností 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Publikácia “(Ne)Bezpečne v sieti.” predstavuje efektívny vzdelávací nástroj, ktorý 

zrozumiteľným spôsobom prenáša témy ako mediálna gramotnosť, kritické myslenie, 

bezpečné využívanie a digitálne občianstvo do práce s mládežou. Je určená prioritne 

pedagógom a okrem teórie ponúka súbor metodicky spracovaných zážitkových aktivít k 

daným témam, ktoré je možné aplikovať aj vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní. 

2. Diskusia ku konkrétnym aktivitám - vyberali sme si aktivity vhodné pre vek viac ak 15 rokov. 

✓ Čo sa skrýva pod memes – aktivita je zameraná na ozrejmenie si pojmu memes, 

rozpoznávanie vizuálnych rozdielov, zisťovanie, či fotka je editovaná alebo nie 

✓ Detektívi argumentačných faulov – aktivitou žiaci zisťujú, čo je to argument a čo je 

to faul v komunikácii, žiaci sa učia poznávať vlastné myšlienkové pochody pri 

argumentácii 

✓ Iný uhol pohľadu - porovnávajú sa obsahy článkov z hľadiska nestrannosti, 

dôveryhodnosti, určujú sa rozdiely a podobnosti mediálnych príspevkov v tlačových 

médiách 

✓ Leteckí odborníci - aktivitou sa učíme odstraňovať chyby v úsudku tzv. klam 

preživšieho,  pr.: Ak sa niekto sústredí len na úspešných podnikateľov a ignoruje 

neúspešných, môže si vyvodiť chybný záver, ktorý je naklonený danému podnikaniu.  

✓ Over si fakty! - žiaci vyhľadávajú relevantné informácie na zadanú tému, robia 

prieskum a vyhodnocujú do akej miery bolo vyhľadávanie informácií objektívne a 

účelné.  

✓ Reklamná agentúra - cieľom aktivity je všímať si procesy pri tvorbe reklám, čo 

sledujú tvorcovia reklám, ako vplýva na nás reklama a ako by sme zhodnotili vplyv 

reklamy na vlastné spotrebiteľské konanie. 

3. Publikácia obsahuje až 37 aktivít. Nie všetky sú vhodné pre stredné školy. Vybrané aktivity 

sa dajú realizovať na hodinách informatiky, občianskej náuky, marketingu, počas 

zastupovaných hodín alebo krúžkovej činnosti. Výhodou je, že tieto aktivity sú pripravené aj 

s metodickým postupom. Nachádzajú sa nielen v tlačenej podobe, ale každý si ju môže 

pozrieť v elektronickej podobe: 

 https://myslim.eu/wp-content/uploads/2021/10/Nebezpecne-v-sieti.pdf 

13. Závery a odporúčania: 

 

Z dnešného stretnutia Klubu IT zručností vyplynuli nasledujúce závery a odporúčania: 

• učme žiakov overovať si fakty, kriticky posudzovať dostupné informácie a snažme sa, 

aby neboli manipulovateľní  

• realizáciou aktivít podporujeme u žiakov tímovú spoluprácu, schopnosť vyvarovať sa 

chybám v komunikácií a používať rozumné argumenty 

https://myslim.eu/wp-content/uploads/2021/10/Nebezpecne-v-sieti.pdf


• odporúčame kolegom podrobnejšie sa oboznámiť s touto publikáciou a vybrané aktivity 

aplikovať v svojej pedagogickej praxi 
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