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Správy

1 1. Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kl‘účové slová

Tradičné a dezinformačné médiá — rozvíjanie čitatel‘skej gramotnosti a kritického myslenia

Zdiel‘anie zaujímavých edukačných a inovatívnych web stránok



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

. Úvod — otvorenie stretnutia pedagogického klubu
Na stretnutí PK sa stretli pedagogickí zarnestnanci, ktorí sú členmi klubu. Oboznámili sa
sjednotlivými bodmi priebehu PK.
. Analýza súčasného stavu - Tradičně a dezinformačné médiá

— rozvíjanie čitatel‘skej gramotnosti a kritického myslenia
V rámci POV sa v aktivitách využíva kornparácia:
DEZINFORMAČNÉ MÉDIUM - súčasf vyučovania na praktickej občianskej náuke

Neznáma vlastnícka štruktúra, neznáme financovanie Neznáme sídlo média, prípadne „kamenná“
redakcia ani neexistuje Ignorovanie etických novinárskych zásad: • miešanie spravodajstva a
publicistiky, . zámerné dezinformovanie, overitel‘ne nepravdivé články bud‘ ostávajú nezmcnené,
alebo sa vymažú a po čase objavia, podsúvaniejedného uhla pohl‘adu a spravidla hanobenie
ostatných pohl‘adov, extrémistický či rasistický obsah, . nekritické rozhovory, autor nereaguje,
ak zaznie od respondenta nepravdivá informácia
MIENKOTVORNÉ MÉDIUM
Vlastníci sú zverejnenít, tinancovanieje transparentně Práca v redakcii, ktorej sídloje známe
Dodržiavanie novinárskej etiky: . odlíšenie spravodajstva a publicistiky, . články postavené na
overitel‘ných faktoch (v prípade uverejnenia nepravdivej informácie publikované ospravedlnenie,

odstránenie nepresností), . snaha o vyvážené informovanie, v rozhovore kritické
reflektovanie respondentových odpovedí

. Obsahová náplň činnosti pedagogického klubu

Zdiel‘anie zauiímavých edukačných a inovatívnych web stránok:

- Denník N (2017): Klamstvá a konšpirácie. Príručka pre stredné školy.
- Denník N (2018): Ako fungujú médiá. Mediálna príručka

- Surfařův průvodce po internetu od iniciatívy Zvol si info - ako rozpoznať kvalitný zdroj
informácií, manipulatívne techniky či manipuláciu obrazovými prostriedkami.

- Fact-checkingový portál Antipropaganda.sk.
- Portál e-bezpeci.cz s vol‘ne dostupnými materiálmi pre učitel‘ov, rodičov i žiakov.

- Prehľadná infografika o tom, kto vlastní slovenské (mainstreamové) médiá: český portál
MediaGuru (platné v septembri 2018).

Web Konšpirátori.sk sleduje a hodnotí dóveryhodnosf webov. Eviduje zoznam stránok

so sporným obsahom.
Ďalšie príručky a zaujímavé odkazy k téme filmu: Klamstvá a konšpirácie

Čtenovia klubu si rozdelili úlohy v rámci činností klubu:

Zabezpečit‘ realizáciu odporúčaných analyzovaných aktivít v rámci POV
Zabezpečiť real izáciu odporúčaných analyzovaných aktivít v rámci HS

13. Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeb stretnutia.
Na d‘alšom stretnutí bude témou :

Práca s internetom

Zdiel‘anie zaujímavých edukačných a inovatívnych web stránok
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Prezenčná listina ze stretnutia pedagogického klubu


