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• Comenius projekty: 
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o 2014/2015 – 2015/2016 



Erasmus+ KA2 projekt 
Media Education: From passive consumers to active 

creators 

Intelektuálne výstupy  Iné výstupy a aktivity 

 

 

 

• Prieskum názorov a 
postojov učiteľov a 
študentov na MV na 
stredných školách na 
Slovensku,  v Portugalsku, 
Grécku, Taliansku a 
Španielsku.  

• Plány vyučovacích hodín 
praktickej mediálnej 
výchovy 

 

 

 

• Krátkodobé vyučovacie 
aktivity 

• Vydávanie projektových 
novín 

• Logo projektu 

• Logo webovej stránky 

• Práce žiakov – výstupy z 
vyučovania hodín mediálnej 
výchovy 

• Výstava prác žiakov 

 



Metódy a formy šírenia 
výsledkov 

• Webová stránka projektu 

• Webová stránka European Media Education lab 

• Webové stránky zapojených škôl 

• eTwinning space 

• Facebook skupina 

• Články v lokálnych novinách 

• Články na webových stránkach organizácií zaoberajúcich sa 
mediálnou výchovou 

 

• Články o projekte a propagácia EMEL webovej stránky v 
pedagogických časopisoch (Učiteľské noviny, Dobrá škola) 

• Výstava žiackych prác pre verejnosť (Nov. 2015) 

• Letáky, plagáty a iný informačný materiál počas DOD, 
módnych prehliadok a výstav organizovaných SPŠ Svidník 

 

 



Webová stránka pojektu 
mediaerasmus.weebly.com 



EMEL website 
www.europeanmediaeducationlab.com 



Webové stránky 
zapojených škôl 



eTwinning space 



Facebook skupina 



Články v lokálnych 
novinách 



Články na webových stránkach 

organizácií zaoberajúcich sa MV 



Metódy a formy 
využívania výsledkov 

 

• Zaradenie vyučovania mediálnej výchovy do 

výučby na školách zapojených do projektu podľa 

vytvorených plánov (ako súčasť iných vyučovacích 

predmetov alebo v rámci poobedňajších krúžkov) 

 

• Zbierka materiálov (plánov) na vyučovanie 

praktickej MV v PDF formáte v SJ k dispozícií pre 

všetky stredné školy na Slovensku  

 



 Osvedčené nástroje 
 

• Facebook 

• Webová stránka projektu 

• Články v iných ako lokálnych novinách 

• Letáky, plagáty a prezentácie počas 

špeciálnych dní a aktivít školy 



Získavanie spätnej väzby 
z diseminačných aktivít 
 

• Osobné rozhovory so žiakmi, rodičmi, kolegami 

• „After-activity“ dotazníky pre účastníkov stretnutí a 

vyučovacích aktivít  

• Kontaktovanie osôb iných organizácií, časopisov a 

novín 

• Pracovné stretnutia s vedením školy  

• Ohlasy na FB stránkach a  na blogu projektovej 

webovej stránky 

 

 

 



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ! 

Darina Kocurová, SPŠ Svidník 

Kontakt: kocur35@gmail.com 


