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Mediální vzdělávání v podání Jednoho světa na školách

Kateřina Šafářová

Jeden svět na školách (JSNS) je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni a už od roku 2007 podporuje mediální 

gramotnost žáků základních a středních škol. Pomocí seminářů, konferencí a pravidelného newsletteru vzdělává pedagogy 

základních a středních škol a pracovníky organizací a institucí, kteří jsou v mediálním vzdělávání aktivní, a nabízí jim připravené 

didaktické materiály. Žáci se pak skrze ně seznamují s fungováním médií a jejich rolí ve společnosti, učí se aktivně a bezpečně 

pohybovat v mediálním prostoru, zlepšují se v dovednostech týkajících se vyhledávání relevantních informací, posuzování jejich 

důvěryhodnosti i vytváření a šíření vlastních mediálních sdělení.

Jaké materiály a aktivity mohou využít knihovny? 

Audiovizuální lekce (AV lekce)

K mediálnímu vzdělávání JSNS nabízí více než 40 audiovizuálních lekcí k 8 tematickým okruhům: 

• Kovyho mediální ring,

• Zpravodajství,

• Reklama a zábava,

• Sociální sítě,

• Mediální aktivismus,

• Propaganda,

• Komunistická propaganda,

• Současná ruská propaganda.

Všechny najdete na webové adrese: jsns.cz/lekce.

Každá AV lekce je komplexní výukový balíček, který zahrnuje dokumentární film či spot k uvedení tématu, tipy na vzdělávací aktivity 

a informační text seznamující s problematikou.  

Zaregistrujte se na portálu JSNS.cz jsns.cz/registrace a využívejte na workshopech a seminářích dokumentární filmy k mediálním 

tématům.

Publikace a metodické příručky

JSNS vydal doposud 7 publikací. Nejnovější Být v obraze 2 vyšla v únoru 2019 a je v současnosti nejrozsáhlejším materiálem 

k mediálnímu vzdělávání. Obsahuje 22 AV lekcí k aktuálním mediálním tématům, rozdělených podle obtížnosti, mezi nimi také 5 

krátkých videí s youtuberem Kovym.

Objednejte si k vám do knihovny zdarma publikaci v tištěné podobě nebo si ji stáhněte ve formátu PDF na: jsns.cz/projekty/medialni-

vzdelavani/materialy/publikace/byt-v-obraze-2.

Plakáty a nástěnka s „5 klíčovými otázkami“

Rozvěste u vás v knihovně 9 hravých plakátů, které vybízejí kolemjdoucí k plnění různých úkolů (například rozeznat, které z fotek na 

plakátu jsou digitálně upravené).

Objednejte si sadu plakátů zdarma spolu s doprovodnou publikací s názvem O pravdu?, v níž najdete základní informace k tématům 

jednotlivých plakátů, nebo si vše prohlédněte elektronicky na webové stránce: jsns.cz/projekty/medialni-



vzdelavani/materialy/opravdu.

Do knihovny můžete pověsit také nástěnku s „5 klíčovými otázkami“, které lze využívat pro posuzování důvěryhodnosti jakýchkoliv 

mediálních sdělení. Stáhněte si ji z webové adresy: jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/5-klicovych-otazek-metodicka-

koncepce.

MQtester 

Pracujte na workshopech či seminářích s webovou aplikací MQtester jsns.cz/mqtester, která si klade za cíl hravou formou vzdělávat v 

oblasti médií. Je určena žákům druhého stupně ZŠ a SŠ i široké veřejnosti. Úlohy v MQtesteru jsou rozděleny do tří úrovní: první je 

nejsnazší, třetí nejtěžší. Sečtením získaných bodů ve všech úrovních zjistíte svůj celkový „kvocient mediální gramotnosti“.

Konference a semináře 

JSNS pravidelně pořádá vzdělávací konference a semináře pro vyučující a další zájemce o mediální vzdělávání. Nejbližší se 

uskuteční letos v listopadu a v prosinci, aktuální informace o nich najdete na webové stránce: jsns.cz/projekty/medialni-

vzdelavani/konference-kurzy-a-seminare.

Bulletin mediálního vzdělávání 

Odebírejte každý měsíc online newsletter, v němž najdete zajímavé články, studie a aktivity k mediálnímu vzdělávání. Více na: 

jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/bulletin-medialni-vzdelavani.

Kontakt na autorku: katerina.safarova@jsns.cz

Program JSNS: www.jsns.cz/mv    

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


