
 

Akreditované vzdelávanie

Rozvoj mediálnej 
gramotnosti  
pracovníkov  
s mládežou

A
Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
(číslo akreditácie AKPSM/0056/2015/3/002)

Venuješ sa práci s mládežou a chceš si rozšíriť svoje mediálne kompetencie? Chceš poro-zumieť ako médiá 
fungujú? Orientovať sa v tom, čo ponúkajú? Používať, prijímať, či kriticky hodnotiť médiá a mediálne obsahy  
v širších kontextoch a vedieť ich efektívne využívať? Prihlássa na náš program a pomôž v mediálnej gramotnosti aj 
mladým, s ktorými pracuješ. Pretože médiá sú pri správnom využití veľkým pomocníkom a prinášajú veľa dobra... 
Ako na to? Príď a dozvieš sa VIAC...

O čom je tento program?
Tento program je zameraný na to, ako využívať médiá tak, aby boli prínosom. Žijeme v dobe, kedy sú mediálne prostriedky 
už prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou života. Ovplyvňujú svet a ponúkajú prakticky neobmedzené množstvo informácií. 
Preto je dôležité vedieť sa v nich orientovať a kriticky hodnotiť čo ponúkajú... 

V programe sa zameriame na to, ako fungujú verejnoprávne a komerčné médiá, ako sa tvorí mediálna realita a aká je relatívna. 
Dozvieš sa aj to, ako sa tvoria spravodajské hodnoty, a tiež, aké manipulačné techniky médiá využívajú, aké majú médiá 
účinky a vplyv. Budem sa zaoberať aj kyberšikanou, závislosťou od internetu, mediálnym násilím a sexualitou v médiách. 

Dozvieš sa aj to, ako bezpečne používať internet a veľa iného... 

Súčasťou programu budú aj praktické cvičenia.

Komu je program určený?
Pracovníkom s mládežou a mládežníckym vedúcim, ktorí majú na mládež priamy dosah.

Čo sa u nás naučíš?
- ako funguje mediálny svet
- rozdiely medzi komerčným a verejnoprávnym systémom
- rozlíšiť bulvárne a mienkotvorné médiá 
- pomenovať, aké manipulačné techniky médiá využívajú
- pochopiť, ako médiá vplývajú na človeka
- uplatniť poznatky o kyberšikane v práci s mládežou
- aké sú možnosti a spôsoby sebaprezentácie na internete
- ako sa prezentovať na internete
- ako viesť mladých k tomu, aby internet využívali kriticky a účelne
- techniky rozvoja mediálnej gramotnosti pracovníkov s mládežou
- ako predchádzať rizikám médií 
- a veľa iného...



Ako program prebieha?
Program prebieha formou seminárov a praktických cvičení a je rozdelený na:

1. časť  
v rozsahu 20 hodín

domácu prípravu  
v rozsahu 10 hodín

2. časť  
v rozsahu 20 hodín

Spolu 50 hodín

Prezenčná forma zahŕňa dva víkendy a kombinuje semináre s praktickými cvičeniami. 

Dištančné vzdelávanie si manažuješ individuálne. Zahŕňa individuálnu prácu prostredníctvom konkrétnych, zadaných 
úloh.Praxou prehĺbiš a utvrdíš sa v tom, čo si sa naučil a rozvinieš kompetencie v jednotlivých oblastiach mediálnej gramot-
nosti. 

Záverečná skúška bude pozostávať z jednoduchej analýzy vybraného mediálneho obsahu a toho ako si pracoval počas 
celého programu.  

Ako sa prihlásiš?
Vyplň prihlášku, ktorú nájdeš TU. Prihlásiť sa môžeš do 09. 10. 2017.

Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok za program je 120 Eur. Cena zahŕňa prácu lektora a študijné materiály. Ubytovanie a stravu v rámci 
prvého termínu – 20. – 22. 10. 2017

Lektor
Pavel Izrael, vedúci Katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Miesto konania
Penzión ÚSTIE, Nové Ústie, 028 01 Trstená

Termíny programu
20. - 22. 10. 2017
03. – 05. 11. 2017
Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné zúčastniť sa na oboch termínoch a absolvovať min. 45 hod. z celkovej 
časovej dotácie 50 hod.

Po absolvovaní programu získaš Osvedčenie vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou.

 
Ak máš nejaké otázky, kontaktuj nás na: stipendium@ozviac.sk , 0907 694 004

Tešíme sa na Teba 

Tím V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže je nezisková organizácia, ktorej úlohou je formovať generáciu, pre ktorú byť osobnosťou 
nie je len záležitosť „vyvolených“, či „talentovaných“, ale rozvíjať svoj osobný potenciál a spájať v sebe charakter, angažovanosť a líderstvo 
je životným štýlom všetkých. Je to generácia, ktorá reálne mení atmosféru regiónu, kde žije, i celého Slovenska. Prispievame k tomu, aby 
sa Slovensko stalo krajinou, z ktorej netreba odchádzať, ale v ktorej sa oplatí ostať. Začíname na Orave, ale ideme aj ďalej....

https://viac.typeform.com/to/aU3fKD
http://www.penzionustie.sk/sk/kontakt/

