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Rešerš analyzovaných zdrojov (web-stránok)  

Stránky slúžia ako podklad pre modelovanie/ projektovanie, obsahový profil 

a dizajn, respektíve redizajn portálu <medialnagramotnost.sk> 

Interaktívnou a kooperatívnou analýzou a komparáciou stránok realizovaných na 

hodinách MIG 2, sme získali podklady, inšpirácie a ďalšie návrhy na obsahový i 

formálny profil, dizajn i korektúry v rámci projektovania portal 

<medialnagramotnost.sk> 

Analyzované stránky  

Pre učiteľov  

Digital and Media Literacy Fundamentals  

 sekcia MediaSmarts' Web – obsahuje jednotlivé pojmy a kompetencie, ktoré 

definujú, čo to znamená byť gramotný v dnešnom zložitom mediálnej kultúry sa 

zišli. 

http://mediasmarts.ca/teacher-resources/find-lesson 

Media Literacy Tool Kit for Teachers:  

 inštrumentár nástrojov mediálnej výchovy pre učiteľov 

http://www.livebinders.com/play/play/631246 

MediaSmarts: Lesson Library is  

 je rozsiahla databáza, ktorá obsahuje viac ako 200 autorských modelových lekcií a 

aktivít pre mediálnu výchovu. 

http://mediasmarts.ca/teacher-resources/find-lesson 

A Platform for Good  

je projekt inštitútu „Family Online Safety Institute“, ktorý má pomôcť rodičom, učiteľom a 

mládeži sa zdieľať, tvoriť a využívať internetové prostredie užitočne, korektne a tvorivo. 

 

http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy-fundamentals
http://www.livebinders.com/play/play/631246
http://mediasmarts.ca/teacher-resources/find-lesson
http://www.aplatformforgood.org/


http://www.aplatformforgood.org/ 

Association for Media Literacy: Articles and Reviews  

 je zbierka materiálov a vzdelávacích zdrojov k mediálnej výchove na združenia 

Association for Media Literacy 

http://www.aml.ca/articles/ 

Kids' Take on Media Teacher/Student Activity Guide  

 je sprievodca aktivitami pre učiteľov, jeho zámerom je podporovať, stimulovať  

a motivovať študentov ku kritickému mysleniu o médiách v ich živote (vo formáte 

PDF) 

http://www.ctf-fce.ca/documents/Resources/en/MERP/TeachersandStudentsGuide.pdf 

Beyond the Screen  

 je populárna TV show, realizovaná Johnom Pungente, ktorej zámerom je  

dekonštrulkcia  filmov a skúmanie ich hodnoty 

http://www.beyondthescreen.com/ 

Project New Media Literacies  

 je výskumná iniciatíva založená na Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

ktorej hlavným cieľom je zapojiť pedagógov a študentov do dnešnej 

participatívnej kultúry. Táto stránka obsahuje niekoľko výučbových nástrojov. 

http://www.newmedialiteracies.org/ 

Spotlight: blogging the field of Digital Media and Learning 

Realizovaná  MacArthur Foundation’s Digital Media and Learning initiative, je zdrojom pre 

nahliadnutie do otázok týkajúcich sa budúcnosti digitálnych médií a učenia 

http://spotlight.macfound.org/ 

CyberWise  

 je organizácia pre digitálnu a mediálnu gramotnosť s rozsiahlymi zdrojmi pre 

rodičov a pedagógov 

http://www.cyberwise.org/ 

 

Your Digital Presence 

http://www.aplatformforgood.org/
http://www.aml.ca/articles/
http://www.aml.ca/articles/
http://www.ctf-fce.ca/documents/Resources/en/MERP/TeachersandStudentsGuide.pdf
http://www.beyondthescreen.com/
http://newmedialiteracies.org/
http://spotlight.macfound.org/
http://www.cyberwise.org/
http://www.cyberwise.org/
http://www.2learn.ca/ydp/


Táto webová stránka obsahuje prostriedky a nástroje na podporu digitálnej gramotnosti 

(digitálnych kompetencií). Web bol vytvorený primárne pre učiteľov a obsahuje kľúčové 

informácie a výskum o digitálnom občianstve, autorskom práve a zapájaní sa do digitálneho 

sveta. Obsahuje stránky zdrojov o oblasti konzumerizmu a mediálnej gramotnosti. 

http://www.2learn.ca/ydp/ 

Healthy Families BC  

http://www.healthyschoolsbc.ca/program/541/take-a-closer-look-media-and-health 

Pre rodičov  

MediaSmarts'  

 poskytuje veľa zdrojov, základné informácie a praktické tipy pre rodičov, ktoré sú 

orientované na pomoc pri riadení  médií v domácom a rodinnom prostresí  

http://mediasmarts.ca/ 

Kids First!  

  webová stránka odporúča tituly batoľatá 0-2, pre deti, staršie deti i mládež. Stránky 
upozorňujú i na to od koľkých rokov je sa odporúča sledovanie TV a pod.  

http://www.kidsfirst.org/browse/ 

 

Common Sense Media  

 Ponúka odporúčamia, opisy obsahov, typy pre rodičov vzťahujúce sa na rozličné typy médií: 
filmy, hry, web, TV, knihy, hudbu... Informácie akceptujú vekové charakteristiky detí.  

http://www.commonsensemedia.org/ 

Be Web Aware  

 je kanadský, národný, dvojjazyčný verejný vzdelávací program (projekt) 

produkovaný MediaSmarts. Stránka sa zameriava na internetovú bezpečnosť, 

cieľom je podporovať , aby  mladí ľudia mali prospech z internetu a boli 

zodpovední vo svojich on-line aktivitách. 

http://www.bewebaware.ca/english/default.html 

A Platform for Good  

 je projekt Family Online Safety Institute, ktorá má pomôcť rodičom, učiteľom a 

mládeži správne  zdieľať a korektne internetové prostredie. 

http://www.mediasmarts.ca/
http://www.cqcm.org/kidsfirst/categ.htm
http://www.commonsensemedia.org/
http://www.bewebaware.ca/english/default.html
http://www.aplatformforgood.org/


http://www.aplatformforgood.org/ 

Me, My Kids and the Media: A Workshop for Parents  

 dielňa, ktorá poskytuje rodičom s praktické tipy zamerané na deti, ktoré sú 

orientované na formovanie detí, motiváciu, aby sa stali aktívnymi a starostlivými 

mediálnymi užívateľmi (vo formáte PDF) 

http://www.aplatformforgood.org/ 

Commonsense Media  

 poskytuje informácie, nástroje a nezávislé fórum 

http://www.commonsensemedia.org/ 

National Institute on Media and the Family  

nezávislá , nezisková výskumná organizácia zameraná na pozitívne a škodlivé účinky médií 

vťahujúce sa na deti a rodiny 

http://www.parentfurther.com/technology-media 

Long Live Kids  

 zdroj vytvorený Concerned Children's Advertisers jeho zámerom je pomôcť 

mladým ľuďom rozvíjať zdravé mediálne návyky a schopnosti zvládania 

životných situácií. 

http://play.longlivekids.ca/parent/media-literacy 

myprivacymychoicemylife  

je web hostí Úradu komisára pre ochranu súkromia Kanady Office of the Privacy 

Commissioner of Canada, ktorá pomáha deťom a ich rodičom porozumieť tomu, ako 

technológie ovplyvňujú ich súkromie  (vo formáte PDF) 

http://www.priv.gc.ca/youth-jeunes/index_e.asp 

CyberWise is digital and media literacy organization with great resources for parents and 

educators.  

http://www.cyberwise.org/ 

Parents Want 2Learn.ca Too! – This site contains resources for parents raising children in 

this digital age. There are descriptions and research about digital citizenship and digital 

footprints and then resources for practical use and understanding of consumerism, 

privacy, social networking, cyberbullying and more. 

http://www.2learn.ca/parents/ 

http://www.ctf-fce.ca/documents/Resources/en/MERP/parentworkshop.pdf
http://www.commonsensemedia.org/
http://www.mediafamily.org/
http://play.longlivekids.ca/parent/media-literacy
http://www.youthprivacy.ca/images/parents.pdf
http://www.cyberwise.org/
http://www.2learn.ca/parents/


For youth  

MediaSmarts: Educational Games  

 vzdelávacie hry poskytuje interaktívne moduly a vzdelávacie hry pre použitie v 

triede . Všetky zdroje sú sprevádzané učiteľa Guides 

http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/educational-games 

About-Face  

 podporuje pozitívne sebahodnotenie u dievčat a žien prostredníctvom špecifického 

prístupu k mediálnej výchove 

http://www.about-face.org/ 

Don't Buy It  

 je web mediálnej gramotnosti pre mladých ľudí, ktorý odporúča užívateľom 

kriticky premýšľať o médiách a stať sa inteligentnými spotrebiteľmi 

http://pbskids.org/dontbuyit/ 

myprivacymychoicemylife  

 pomáha deťom pochopiť, ako technológie ovplyvňuje ich súkromie. 

http://www.priv.gc.ca/youth-jeunes/index_e.asp 

Teach Parents Tech  

stránku vytvoril Google – ide o nástroj, ktorý umožňuje mládeži tvoriť a zdieľať informácie 

formou súboru videí, ktoré  odpovedajú na otázky  dospelých 

http://www.teachparentstech.org/ 

 

Research 

Young Canadians in a Wired World  

 skúma a opisuje správanie a postoje vzťahujúce sa na využívanie internetu. 

http://mediasmarts.ca/research-policy 

Kids' Take on Media  

 národný prieskum Canadian Teachers' Federation na tému – kanadské deti a ich 

mediálne návyky (PDF) 

http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/educational-games
http://www.about-face.org/
http://pbskids.org/dontbuyit/
http://www.youthprivacy.ca/
http://www.teachparentstech.org/
http://www.teachparentstech.org/
http://mediasmarts.ca/research-policy
http://www.ctf-fce.ca/documents/Resources/en/MERP/kidsenglish.pdf


http://www.ctf-fce.ca/documents/Resources/en/MERP/kidsenglish.pdf 

 

Organizácie  

Center for Media Literacy: http://www.medialit.org/ 

Media Literacy Project: http://medialiteracyproject.org/ 

Media Education Foundation: http://www.mediaed.org/ 

 

Domáce stránky  

Zodpovedne.sk 

http://www.zodpovedne.sk/ 

Ovce.sk 

http://sk.sheeplive.eu/ 

IMEC – Centrum mediálnej gramotnosti 

http://www.medialnavychova.sk/ 

Mládež a médiá: Mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku (výskum) 

http://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/publikacie/media_mlade.pdf 

Mediálna gramotnosť v  digitálnom svete 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:045E:0009:0014:SK:PDF 

Mediální gramotnost v digitálním prostředí 

Doporučení Komise 2009/625/ES ze dne 20. srpna 2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí 

pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního průmyslu a průmyslu obsahu a otevřenou znalostní 

společnost 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/am0004_cs.htm 

10 kompetencií → mediálnej gramotnosti 

http://www.statpedu.sk/files/documents/publikacna/10%20kompetenci%C3%AD%20medi%C3%A1l

nej%20gramotnosti.pdf 

Mediálna výchova 

http://www.medialit.org/
http://medialiteracyproject.org/
http://www.mediaed.org/
http://www.zodpovedne.sk/
http://sk.sheeplive.eu/
http://www.medialnavychova.sk/
http://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/publikacie/media_mlade.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009H0625:CS:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/am0004_cs.htm
http://www.statpedu.sk/files/documents/publikacna/10%20kompetenci%C3%AD%20medi%C3%A1lnej%20gramotnosti.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/publikacna/10%20kompetenci%C3%AD%20medi%C3%A1lnej%20gramotnosti.pdf


http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-1-stupen-
zakladnych-skol-ISCED-1/Prierezove-temy/Medialna-vychova.alej 
 

Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania 

http://old.culture.gov.sk/uploads/9z/9U/9z9UuLgW-4Iwh72hQv9adw/vlastny_material.pdf 

http://old.culture.gov.sk/uploads/9z/9U/9z9UuLgW-4Iwh72hQv9adw/vlastny_material.pdf

