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Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Téma stretnutia:  

Rozvoj digitálnej gramotnosti na hodinách informatiky, aplikovanej informatiky, ekonomiky 

Digitálnu gramotnosť môžeme charakterizovať ako súbor znalostí a schopností potrebných na 

využívanie informačno-komunikačných technológií a internetu na vyhľadávanie, bezpečné 

a produktívne používanie informácií na učenie sa, poznávanie a ich využívanie v zamestnaní 

i v každodennom živote. 

Cieľom rozvoja digitálnej gramotnosti v škole by malo byť dosiahnutie takej úrovne digitálnej 

gramotnosti žiakov, aby boli schopní samostatne a zodpovedne vyžívať informačné a 

komunikačné technológie (IKT). 

Základom rozvíjania všetkých kľúčových kompetencií žiakov je rozvíjanie ich IKT gramotnosti. 

Jej rozvíjanie však veľmi úzko súvisí aj s rozvojom ich čitateľskej a funkčnej gramotnosti. Žiak 

by mal byť na svojej úrovni vzdelania schopný využiť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti 

informačných technológií pri učení a plnení zadaných úloh, k vytváraniu 
vlastných, originálnych diel, pri riešení problémov, na komunikáciu a spoluprácu. 

Digitálna gramotnosť nadväzuje na IKT gramotnosť a počítačovú gramotnosť. Môžeme ju zadeliť 

do niekoľkých kategórií – indikátory digitálnej gramotnosti: 

 práca s hardvérom (zahŕňa prácu s PC, notebookom, smartfónom, tlač a úpravu dokumentov, 

prácu so skenerom, zapisovanie údajov na prenosné médium, inštalácia hardvéru, pripojenie 

počítača k internetu, prenášanie a kopírovanie údajov v sieti) 

 práca so softvérom (zahŕňa prácu s textovým, tabuľkovým, databázovým a grafickým 

programom, práca s multimédiami a internetovými prehliadačmi, inštalácia softvéru, tvorba 

základných webstránok) 

 práca s informáciami a službami (zahŕňa vyhľadávanie informácií a služieb na internete, 

registrácia prístupu k informáciám a službám na internete, používanie internetbankingu, 

nakupovanie tovarov a služieb cez internet, vyplňovanie a odosielanie elektr. tlačív 

a formulárov, sťahovanie a aktualizácia súborov a údajov cez internet) 

 schopnosť komunikovať v digitálnom prostredí (zahŕňa prácu s emailom, komunikáciu cez 

chat a videochat, zasielanie správ z mobilného telefónu a smartfónu, komunikácia 

v diskusných skupinách a v sociálnych sieťach na internete, videokonferencie) 

 bezpečnosť (zahŕňa ochranu svojich údajov a dát v PC, notebooku, smartfóne, nastavovanie 

a úprava hesiel, ochranu súkromných a citlivých údajov, ochranu pred phishingom 
a podvodnými webstránkami) 

Dôležitým prvkom je nutnosť celoživotného vzdelávania v digitálnej gramotnosti: 

Primárnym zdrojom vzdelávania je rodina, ktorá by mala vedieť identifikovať a pomáhať 
v rozvoji znalostí a záujmov každého zo svojich členov. 

Sekundárnym zdrojom vzdelávania sú všetky úrovne škôl (základná, stredná, vysoká) 
a mimoškolské inštitúcie zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností v IT oblasti. 

Terciárnym zdrojom vzdelávania sú rôzne formy online zdrojov a sociálne siete na internete. 



K zisteniu priebežných informácií o úrovni digitálnej gramotnosti žiakov sme využili dotazník 

zverejnený na stránke itfitness.eu. Dotazník vypracovalo 138 žiakov. Žiaci dosiahli priemernú 

úspešnosť 34 %. Výsledky dosiahnuté v jednotlivých oblastiach dotazníka sú znázornené 
v nasledujúcom grafe: 

 

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v oblasti práce s Internetom a v oblasti Bezpečnosti 

a počítačových systémov. Najslabšie výsledky boli dosiahnuté v oblasti Kancelárskych nástrojov. 

Napriek pozitívnemu trendu v oblasti digitálnej gramotnosti je stále veľký priestor na zlepšenie 

zručností žiakov v tejto oblasti. Práve digitálne zručnosti budú dôležité pre uplatnenie sa žiakov 
na trhu práce. Digitálna gramotnosť sa stáva samozrejmosťou.   

Zostavenie dotazníka pre žiakov na zistenie úrovne ich digitálnej gramotnosti. 

Vyhodnotenie dotazníka. 

 

12. Závery a odporúčania: 

Cieľom dnešného stretnutia bolo oboznámiť sa s problematikou digitálnej gramotnosti, 

vyhodnotiť jej úroveň zistenú prostredníctvom výsledkov absolvovaných testov a hľadať 

možnosti jej ďalšieho zvyšovania. 
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