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Pozvánka 

Workshop mediální výchovy 

pro pedagogy nematuritních oborů SŠ  

 

Datum:   13. března 2018  

Čas:    14:00 až 18:00 hodin 

Místo:  Střední škola živnostenská Sokolov, budova Komenského 7 

Kapacita: max. 20 osob 

 

Program: 

Jak se učí o médiích aneb tajemství mediálního tlumoku 

Co je mediální výchova a kdo je mediálně gramotný? Jak vést žáky k přemýšlení o médiích? 

Jak je učit žít s médii tak, aby z toho měli co nejvíce radostí a co nejméně škod?  

Propagátor mediálního vzdělávání a učitel mediální výchovy Radim Wolák otevře svůj batoh 

plný nasbírané inspirace do hodin mediální výchovy. 

V rámci interaktivního workshopu Vás seznámí se základními obrysy mediálního vzdělávání, 

představí dostupné kvalitní tištěné i elektronické metodické materiály pro učitele a pomůže 

vám vybrat ty pravé pro Vás a pro Vaše žáky. 

 

 Workshop pomůže pedagogům zařadit prvky mediální výchovy do výuky humanitních 

předmětů.  

 Poskytne rady, jak prostřednictvím mediální výchovy zvyšovat čtenářskou gramotnost 

žáků.  

 Žáci nematuritních oborů zřídka čtou knihy, přesto čtou dennodenně. Využívají 

Facebook, Instagram, Youtube, weby, ad. Potřebují se naučit porozumět textu, 

rozpoznat zdroje informací, fake news, hoaxy, ad. Workshop pomůže pedagogům 

zorientovat se v jejich světě. 

 Workshop je provázaný s besedami Mediální výchovy Bc. Tadeáše Krále pro žáky 

nematuritních oborů. Besedy právě probíhají na SŠŽ v Sokolově. Pedagogům, kteří se 

zúčastní workshopu, bude nabídnuto opakování besed  v Chebu a v Karlových Varech. 

Viz příloha.  

 Pro účastníky workshopu Mediální výchovy připravujeme návazný dubnový workshop 

Kritické myšlení. 

 

O lektorovi: 

PhDr. Radim Wolák (1977) 

Působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v Centru pro mediální studia (CEMES), kde se zaměřuje 

na otázky mediální gramotnosti a mediální výchovy, čili zkoumání toho, co bychom měli o médiích vědět, aby 

se nám s nimi dobře žilo. Podílí se na tvorbě učebnic, pomůcek a kurzů pro učitele, kteří chtějí s dětmi o médiích 

mluvit. Vydal řadu odborných publikací zabývajících se mediální výchovou, autorsky a lektorsky se angažoval v 

mnoha projektech na podporu mediálního vzdělávání, je aktivní též jako scénárista vzdělávacích a soutěžních 
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pořadů pro děti a mládež (např. Případy detektiva Packala, Za školu, Být v obraze, Devatero řemesel a dalších). 

Provozuje portál FSV UK pro rozvoj mediální výchovy www.medialnigramotnost.cz.  S médii se snaží vycházet 

rozumně a chce tomu učit i své tři dcery. Žije ve Velvarech a má to tam rád. 

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte, prosím, paní Ing. Zuzanu Žitnou, manažerku 

projektu, na e-mailové adrese zuzana.zitna@kr-karlovarsky.cz, tel.: 354 222 179. Nebo paní 

Bc. Kateřinu Brindzovou, krajského metodika pro podporu gramotnosti, na e-mailové adrese 

katerina.brindzova@gmail.com, tel: 604 646 151.  

Potvrzení účasti zašlete, prosím, na e-mailovou adresu jana.skutova@kr-karlovarsky.cz 

nejpozději do 6. 3. 2018.  
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