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Časť druhá



VÝCHODISKÁ ROZVÍJANIA 

DIGITÁLNEJ KOMPETENCIE

Digital Competence Framework for citizens



Digitálna kompetencia, ako prierezová kompetencia 

nám pomáha zvládať iné kľúčové kompetencie

Digital Competence 

Framework for citizens

komunikačné 

zručnosti

jazykové 

zručnosti

zručnosti v 

matematike

zručnosti 

vo vede

Európsky rámec digitálnych kompetencií pre občanov

DigComp[2]



Z dôvodu poskytnutia komplexnej informácie o požiadavkách na digitálnu gramotnosť

uvádzame aj stručný pohľad na DigComp.

Komunikácia a  spolupráca

Tvorba digitálneho obsahu

Bezpečnosť

Riešenie problémov

Informačná a dátová gramotnosť



1. Oblasť

Prehliadanie, vyhľadávanie a filtrovanie údajov, 

informáciía digitálneho obsahu

Vyhodnocovanie údajov, informácií a digitálneho 

obsahu

Správa údajov, informácií a digitálneho obsahu

Informačná a dátová gramotnosť



Komunikácia a spolupráca

Interakcia prostredníctvom digitálnych 

technológií

Zapojenie sa do spoločnosti  prostredníctvom 

digitálnych technológií

Netiketa
*

Zdieľanie prostredníctvom digitálnych 

technológií

Spolupráca prostredníctvom digitálnych

technológií

Správa digitálnej identity

2. Oblasť



Tvorba digitálneho obsahu

Rozvoj digitálneho obsahu

Autorské práva a licencie

Integrácia a prepracovanie digitálneho 

obsahu

Programovanie

3. Oblasť



4. Oblasť: Bezpečnosť

Ochranné zariadenia

Ochrana zdravia a pohody

Ochrana osobných údajov a súkromia

Ochrana životného prostredia

4. Oblasť



5. Oblasť: Riešenie problémov

Riešenie technických problémov

Kreatívne s využitím digitálnych technológií

Identifikácia potrieb a technologických reakcií

Zisťovanie medzier v digitálnych kompetenciách

5. Oblasť



DIGITÁLNE ZRUČNOSTI V EDUKÁCII

Prehľad digitálnych kompetencií, uvedených na predchádzajúcich slajdoch

umožňuje učiteľovi, prípadne ŠI zorientovať sa v tejto problematike.

Pre učiteľov je zásadné, aby rozvíjanie digitálnych kompetencií bolo

systémové a systematické a tiež v súlade s príslušnými ŠVP. Pokiaľ chceme,

aby táto zásada bola splnená, potrebujeme mať pripravených učiteľov, ktorí

budú digitálne zruční a schopní efektívne a cielene využívať DT v edukačnom

procese.



DIGITÁLNE ZRUČNOSTI V EDUKÁCII

Implementovanie niektorej alebo viacerých digitálnych kompetencií do

vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov je na rozhodnutí vyučujúceho,

ktorý by ich mal rozvíjať v súvislosti s prezentovanou témou tak, aby proces

vzdelávania bol efektívny a žiakom umožnil lepšie pochopenie učiva.



DIGITÁLNA REVOLÚCIA V ŠKOLSKEJ TRIEDE[7]

názory, ktoré ma zaujali a mohli by aj vás

Akým hlavným výzvam čelíme pri rozširovaní nových vyučovacích

prístupov?

Výskum v oblasti vzdelávania už viac rokov ukazuje, že 80 % vzdelávania

žiakov sa odohráva v prostredí mimo triedy. Čo tak vniesť externé

prostredie do triedy. Dôvod prečo sa žiaci v tak veľkom rozsahu vzdelávajú

mimo triedy je ten, že tam je zabezpečená prirodzená interakcia vo

všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Žiaci sa učia prostredníctvom

činností – aktívne, neučia sa sprostredkovane – pasívne.



DIGITÁLNA REVOLÚCIA V ŠKOLSKEJ TRIEDE[7]

názory, ktoré ma zaujali a mohli by aj vás

Ako môžu DT pomôcť pretransformovať vyučovanie a učenie sa

z externého prostredia do školských priestorov?

Pred tým ako sme mali k dispozícii DT a každý mal vo vrecku mobil

existovalo len niekoľko spôsobov, ako sa niečo naučiť. Jedným z nich

bolo ísť do školy sedieť tam a niečo sa tam naučiť (pretrpieť to). Počúvať

učiteľov, následne memorovať požadované vedomosti a pokúsiť sa ich

uplatniť v živote. Druhý spôsob bol ísť do knižnice a požičať si knihu.

Tieto dve metódy približne vystihujú konzervatívny spôsob učenia sa.



DIGITÁLNA REVOLÚCIA V ŠKOLSKEJ TRIEDE[7]

názory, ktoré ma zaujali a mohli by aj vás

Digitálna revolúcia nám umožnila prístup k počítačom, tabletom

a telefónom, čo ponúka možnosť využiť ich v procese edukácie. Žiaci

milujú technológie, sú pre nich ako zázračná ceruzka. Ich záujem

o vzdelávanie vzrastie, ak im umožníme používať DT aj v školskom

prostredí.



Aké zmeny je potrebné urobiť 

na podporu digitálneho vyučovania?

vedia vaši žiaci komunikovať?

Komunikácia

sú žiaci kreatívni?
Kreativita

sú žiaci empatickí?
Kolaboratívne činnosti

ovládajú žiaci niektoré 

zručnosti kritického myslenia?

Kritické myslenie



Komunikácia

Kreativita

Kritické myslenie

Ako podporiť digitálne vyučovanie?

A

To čo je potrebné urobiť, je znížiť dôraz kladený na výsledky testov a nezameriavať sa výlučne

na ich realizáciu. To neznamená, že ich nemáme v procese edukácie uplatňovať, ich význam je

nespochybniteľný. Nemali by sme však hodnotiť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, teda

prácu učiteľa, len na základe výsledkov žiakov dosiahnutých v testoch. Jeho hodnotenie by sa

mohlo opierať o zvládnutie tzv. „štyroch K“:

K

Kolaboratívne činnosti

K

K

K



Akú zásadnú inováciu by bolo potrebné uplatniť v triede?

Umožniť žiakom približne na 20 %

vyučovania pracovať na projekte,

súvisiacom s vysvetleným učivom.

Vyučovanie sa stáva pre žiakov

zmysluplným, pretože uplatnia

nadobudnuté poznatky a vedomosti

a súčasne využijú DT, čím rozvíjajú

aj digitálne kompetencie. Žiakom sa

to páči a narastie efektivita učenia sa.



Znižuje čoraz väčšia prítomnosť digitálnych technológií 

v triede pozornosť študentov?

Odpovedať, ako väčšinou, nie je jednoduché

najmä, ak vieme, že žiaci sú dennodenne

konfrontovaní s najnovšími výdobytkami DT

doma alebo vo verejnom prostredí.

Predpokladám, že dnes už každý učiteľ chápe

nenahraditeľnosť DT v procese edukácie.



Znižuje čoraz väčšia prítomnosť digitálnych technológií 

v triede pozornosť študentov?

Otázna však zostáva miera ich používania,

ako aj ich výber a vhodné uplatnenie. Preto

by učiteľ mal vedieť, ktorú digitálnu kompeten

ciu chce rozvíjať a vzhľadom k tomu prispôsob

iť nielen výber DT, ale aj fázu vyučovacej

jednotky, v ktorej ich použitie tak, aby

výsledný efekt bol motivačný vzhľadom ku

záujmom žiaka a aby použitie DT viedlo

k lepšiemu pochopeniu prezentovanej témy.



Hrozí školám, že sa z nich stanú technologické vitríny? 

Zistenia ako aj skúsenosti ŠI potvrdzujú

skutočnosť, že v súčasnosti väčšina škôl

disponuje dostatočným vybavením DT.

Školy nadobudli hardverové aj softverové

vybavenie najmä cez projekty alebo

sponzorsky.



Hrozí školám, že sa z nich stanú technologické vitríny? 

Monitoring VVP, realizovaný ŠI, preukázal málo

účelné využívanie DT učiteľmi a minimálny

priestor poskytovaný učiteľmi žiakom na využitie

DT priamo vo vyučovacom procese. Ukazuje

sa, a to nielen vzhľadom k súčasnej

pandemickej situácií, potreba vedieť uplatniť DT

v edukačnom procese v takej miere

a kvalite, aby žiaci disponovali požadovanými

digitálnymi zručnosťami.



ŠKOLA                       

DIGITÁLNEJ

EXCELENCIE

Digitálna škola

pripravuje s využitím DT a inováciou

vzdelávania absolventov na profesie, ktoré

ešte neexistujú. Rozvíja u nich životné

kompetencie, formuje postoje a hodnoty,

ktoré očakávame, že budú dôležité pre

dosiahnutie životných istôt, napr. do r. 2030

(OECD Learning compass 2030)[8].



umožňuje prebrať                

adekvátnu                          

zodpovednosť                   

za svoje učenie

pripravuje ich pre 

potreby praxe

rešpektuje ich osobné  

danosti, pričom,                         

rozumie ich aktuálny

m obmedzeniam 

a možnostiam

Digitálna škola vo vzťahu 

k žiakom funguje tak, že im

Digitálna škola[8]

robí z nich aktívnych 

účastníkov (školskej) 

komunity



Digitálna škola

DT zjednodušujú, resp. dovoľujú aktívne žiacke bádanie v prírodných vedách

a matematike. Každý predmet využíva špecifické digitálne nástroje, ktoré sú

prispôsobené spôsobu objavovania nových poznatkov v danom predmete

(napr. MAT – Geogebra; BIO, CHE, FYZ – Vernier, resp. Coach, GEO – Google

Maps).

Preberanie adekvátnej zodpovednosti žiaka za svoje učenie sa:

Digitálna škola efektívne využíva DT pri komunikácii s aktérmi vzdelávania, v aktívnom

žiackom poznávaní, pri hodnotení a sebahodnotení. DT sú vhodný nástroj, ktorý umožní

škole postupne napĺňať tieto kritériá vo vzťahu k žiakom.

 v prírodovedných predmetoch a matematike uplatňovať bádateľsky

orientované vyučovanie



Digitálna škola

Dnešní žiaci vyrastajú do sveta, kde je prístup k informáciám rôzneho druhu

iba otázkou prístupu k internetu. Pritom ide nielen o využitie prístupu

k informáciám, ale aj ich zmysluplné využitie a spracovanie.

Na spoločenskovedných predmetoch by sa malo rozvíjať kritické myslenie

v kontextoch.

Preberanie adekvátnej zodpovednosti žiaka za svoje učenie sa:

 v spoločenskovedných predmetoch sa pracuje s otvoreným prístupom

k informáciám



Digitálna škola

Rozvoj digitálnych zručností a informatického myslenia sú dve stránky digitálnej

transformácie vzdelávania, obe rovnako dôležité a navzájom prepojené. Cieľom

vyučovania informatiky má byť rozvoj informatického myslenia, ktorého

nosným pilierom je školské programovanie a riešenie problémov v širokom

slova zmysle – vývinovo primerané, opodstatnené a motivujúce pre každého

žiaka už od primárneho stupňa vzdelávania.

Príprava žiaka pre potreby praxe: 

 v predmete informatika rozvíjame u žiakov informatické myslenie



Digitálna škola

Vhodné využívanie DT naprieč všetkými predmetmi pripravuje žiakov na ich

použitie v takmer všetkých profesiách. Z tohto pohľadu je potrebné akceptovať,

že učiteľ výtvarnej výchovy je viac kompetentný pre úpravu fotografií alebo

strihanie videí ako učiteľ informatiky. Podobne ako zvládnutie MS Word by malo

byť prirodzenou súčasťou písania slohových prác na hodinách jazyka, základné

narábanie s MS Excel (alebo iných tabuľkových kalkulátorov) otázkou

matematiky a fyziky, využívanie MS PowerPoint (a iných prezentačných

softvérov) požiadavkou tam, kde je primeraným výstupom prezentácia a pod..

Príprava žiaka pre potreby praxe 

 v rámci všetkých predmetov prirodzeným spôsobom rozvíjať digitálne

kompetencie a ďalšie mäkké zručnosti - soft skills



ZÁVER

Vzhľadom na zistenia a nadobudnuté poznatky uvedené v tomto príspevku môžeme

konštatovať, že pri rozvíjaní digitálnych zručností žiaka má nezastupiteľnú

pozíciu učiteľ v interakcii so žiakom, pretože ani najlepšie technológie nenahradia

dobrého učiteľa.



ZÁVER

Poukázanie na konkrétne možnosti použitia DT v procese edukácie bolo len

ilustráciou toho, ako sa dajú digitálne zručnosti žiakov rozvíjať žiadaným smerom.

Uvedenie konkrétnych produktov DT (Vernier, Coach, MS Excel) je len príkladom

existencie technológie pripravenej k používaniu, čo samozrejme nevylučuje použitie

iných, vhodnejších DT. O ich výbere rozhoduje učiteľ, ktorý pozná zámery

a okolnosti ich použitia.



ZÁVER

Na záver si dovolím uviesť, že v dobe ktorú práve žijeme prechádzajú učitelia,

žiaci, ich rodičia a ďalší aktéri edukácie procesom získavania a overovania

digitálnych zručností takpovediac on-line. Vzdelávanie prebieha vo virtuálnom

priestore dištančnou formou a žiaci nadobúdajú digitálne zručnosti vlastnou

skúsenosťou. Digitálne technológie umožňujú synchrónnu online výučbu, a to nie

len skupinový videohovor, ale aj rôzne doplnky, ktoré podporujú vzdelávací rozmer

stretnutia.



ZÁVER

Školy by mali byť na takéto krízové situácie vopred pripravené, učitelia aj žiaci by

mali byť vopred oboznámení s fungovaním vybraných technologických platforiem.

Ideálne je, ak sú aspoň niektoré z nich súčasťou bežného vyučovania, čo

zabezpečí nielen rozvíjanie digitálnych zručností žiakov potrebných pre zvládnutie

učiva vo väčšine, ak nie vo všetkých vyučovacích predmetoch, ale ich pripraví aj

na zvládnutie dištančného vzdelávania, ktoré ako sa ukazuje, sa stáva

súčasťou našej doby.



„Nemá zmysel sa ma pýtať na to, čo som sa učil, samozrejme to dokážem

zopakovať, ale otázkou je, čo si o tom myslím, ako to interpretujem.“

Albert Einstein (1879 – 1955) 
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