TÉMĚŘ 200 STUDENTŮ GYMNÁZIÍ SI VYZKOUŠELO NOVOU METODIKU MEDIÁLNÍ
VÝCHOVY
PARDUBICE – 8. 6. 2010
Přestože v zahraničí je mediální výchova etablovaným vyučovacím předmětem řadu let, v
České republice je výchova k mediální gramotnosti teprve v nesmělých počátcích. Ve Velké
Británii, Kanadě či Spojených státech amerických existují s výukou mediální výchovy již
třicetileté zkušenosti na úrovni primárního i sekundárního vzdělávání. Česká gymnázia
začala toto téma zařazovat do výuky počínaje zářím minulého roku v souladu s rámcovými a
školními vzdělávacími programy. I když v odborných kruzích mezi mediálními analytiky
probíhají diskuse, zda je vůbec možné mediální výchovu vyučovat, základní školy a
gymnázia toto téma do výuky nějakým způsobem zařadit musí. Vítají proto konkrétní
projekty, které jim výuku mediální výchovy usnadní.
Gymnázia v Pardubickém kraji budou
mít výuku nového průřezového tématu
usnadněnou díky projektu Mediální
výchova na gymnáziích, který ji
podpoří
prostřednictvím
nově
vytvořené metodiky. Projekt připravila
Koalice nevládek Pardubicka za
finanční
podpory
Evropského
sociálního fondu v ČR a státního
rozpočtu České republiky. Projekt byl
zahájen v říjnu 2009 a potrvá až do
října 2011.

Obrázek 1 Testování na partnerském gymnáziu v Jevíčku

Výuku mediální výchovy podle nové metodiky si během čtyřměsíčního testovacího období
projektu vyzkoušely téměř dvě stovky studentů ze tří partnerských gymnázií v Pardubickém
kraji. Studenti byli do výuky aktivně zapojováni. Připravili konkrétní komunikační projekty,
vytvořili jejich vizuální identitu a navrhli medializaci. Posilovali komunikační dovednosti při
výsledné prezentaci projektů. Analyzovali kampaně politických stran, komerčních subjektů i
neziskových organizací. Zúčastnili se fiktivní tiskové konference a vyzkoušeli si, jaké je to být
v roli zástupců různých médií nebo v roli mediálních poradců. Získávali první zkušenosti
s analýzou významné společenské události a posuzovali její interpretaci v tisku
prostřednictvím bulvárního a seriozního pojetí. Diskutovali také o roli celebrit v médiích
a rostoucí bulvarizaci médií.
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„Studenti se zajímají hlavně o praktická cvičení, chtějí si sami vyzkoušet, jak vypadá práce
v médiích,“ sdělila učitelka Zdeňka Rejmanová z partnerského Gymnázia Mozartova
v Pardubicích, která se účastnila testování tří výukových modulů. Jaké přínosy od mediální
výchovy očekávají studenti? Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že chtějí více
využívat média jako zdroje zábavy, informací a vzdělávání. Také je zajímá rozvoj kritické
reflexe, tj. jak například rozpoznat v mediálním sdělení manipulaci slovem či obrazem. Chtějí
získávat praktické dovednosti – umět napsat tiskovou zprávu, vytvořit si reklamní kampaň
nebo třeba webové stránky. Vyzkoušet si mediální výchovu podle nově připravované
metodiky mediální výchovy budou mít možnost všechna gymnázia v Pardubickém kraji od
příštího školního roku, resp. od října 2010. Informace o chystaných akcích a šíření metodiky
se zájemci dozví na webových stránkách www.mediasetbox.cz.
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Obrázek 2 Testování modulu č. 3 PR a reklama na partnerském gymnáziu ve Svitavách

Koalice nevládek Pardubicka, o. s. (KONEP) je otevřeným sdružením
neziskových organizací, které působí v Pardubickém kraji.
Dlouhodobým cílem Koalice je podporovat vzájemnou spolupráci,
výměnu zkušenosti a pomáhat v rozvoji neziskových organizací.
Koalice vznikla v roce 1998, jako samostatná organizace funguje od
roku 2004. Koalici finančně podporují Pardubický kraj a Evropská
unie.
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Obrázek 3 Paní učitelka Rejmanová představuje studentům modul č. 5 Mediální produkce,
partnerské gymnázium Mozartova Pardubice

Obrázek 4 Studenti při práci
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