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Abstract 

The paper focused on the analysis of the digital competencies of teachers 

at the primary level of education. We analyze the documents related to 

the formation of teachers' digital competence. In the context of these 

documents, we discuss the framework of digital competencies presented 

in the "Digital Competence Framework for Citizens" and some general 

digital competencies that overlap in several created frameworks. 
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Úvod 

Dnešný digitálny svet poskytuje obrovské množstvo možnosti k seba-

edukácii, rozvoju a zefektívňovaniu veľkého spektra aspektov života človeka 

a spoločnosti. Veľkou pomocnou sa stal prudký posun v technologickom 

rozvoji. Technológie sa rýchlo menia a takisto sa rýchlo ovplyvňuje aj život 

spoločnosti. Príspevok predstavuje rámec digitálnej gramotnosti a vyšiel 

s podporou grantu VEGA 1/0748/20 Diagnostikovanie digitálnej gramotnosti 

učiteľov primárneho vzdelávania v kontexte pregraduálnej prípravy a edukačnej 

reality.   

Táto skutočnosť vytvára potrebu rýchlej adaptácie zo strany moderného 

človeka. Na prvý pohľad sa môže zdať, že človek sa dostatočne rýchlo 

adaptuje k technologickým zmenám. Často tak posudzujeme na základe 

pozorovania zvýšenej frekvencie použitia IKT. Použitie digitálnych technológií 

v širokom zmysle je bežnou činnosťou pre takmer každú vekovú skupinu, vo 

väčšej alebo menšej miere. Avšak keď upútame našu pozornosť na samotnú 

kvalitu interakcie človeka s IKT nám bude zrejmé, že schopnosť používať 

technológie a ich „masovosť“ neindikuje o kvalite interakcie človeka s techno-

lógiou a úroveň kompetencie v danej oblasti.  
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Často rozmach technológií v spoločnosti je dôsledkom zjednodušenia 

dizajnu programov a aplikácii a zníženia nároku na kompetentnosť ich 

používateľa. Z tohto dôvodu nemôžeme hovoriť o „obrovskom“ posune 

v oblasti digitálnych kompetencií. Napríklad, na začiatku aktívneho rozvoja 

digitálnych technológii bol predpoklad, že nová tzv. „generácia Z“ preukáže 

nadpriemernú úroveň interakcie s technológiami (Donnison, 2004). Avšak 

vidíme, len šírenie technológii medzi novými generáciami, ale nie o kvalite 

ich používania (Cirilli, Nicolini, 2019). 

Digitálne technológie predstavujú celý nový svet, obšírnych možnosti 

spolupráce, rozvoja a tvorivosti. Na druhej strane digitálne technológie sa 

stávajú aj zdrojom šírenia tzv. „fake-news“, kyberšikany a internetových 

podvodov. Preto musíme konštatovať, že pre využitie pozitívnych možností 

a prevencií negatívnych vplyvov je potrebné vedieť pracovať a používať 

digitálne technológie, čo konkrétnejšie znamená disponovať digitálnymi 

kompetenciami.  

Tak ako kedysi čítanie a písanie sa stalo bežnou kompetenciou pre 

socializovaného človeka, tak aj rozvoj digitálnych kompetencií je v súčastnosti 

nevyhnutnou potrebou pre každého. Kde však musíme začať? V prvom rade 

musíme sa zameriavať na pedagógov.  Pedagóg je kľúčovou osobou v rozvoji 

základných ľudských kompetencií. Na prvom stupni ZŠ učiteľ učí žiaka 

základom čítania a písania. Rozvoj týchto základných gramotností často 

prebieha v interakcii s IKT, pomocou použitia interaktívnych tabúľ a inej 

techniky. 

Od moderného učiteľa na ZŠ sa už vyžaduje kvalifikovanosť v použití 

IKT. Následne v našom príspevku rozanalyzujeme moderné digitálne kompe-

tencie, rozoberieme kontext ich rozvoja a implementácie v medzinárodnom 

a Európskom kontexte, na základe rozboru dokumentov a niektorých medzi-

štátnych projektov. Prestavíme rámec digitálnych kompetencií, ktorými by 

mal disponovať pedagóg na ZŠ.  

Digitálne kompetencie v širšom kontexte 

Digitálna kompetencia je široký pojem, ktorý označuje schopnosť 

jednotlivca využívať digitálne technológie efektívne a zodpovedne. Zahŕňa 

celý rad zručností a vedomostí vrátane technických zručností, ako je používanie 

nástrojov produktivity a vzdelávacích technológií, ako aj pochopenie etických 

a sociálnych dôsledkov používania technológií. Je to schopnosť efektívne 

a zodpovedne využívať digitálne technológie. Zahŕňa celý rad technických, 

sociálnych a etických zručností a znalostí súvisiacich s používaním technológií.  

V súčastnosti podľa odporúčania európskeho parlamentu a rady 

z 8. Decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie, 

digitálna kompetencia patrí medzi kľúčové kompetencie. V danom dokumente 

sa uvádza, že „kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
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na osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské začlenenie 

a zamestnanosť“ (Úradný vestník Európskej únie, 2006). Navyše digitálna 

kompetencia zahŕňa schopnosť kriticky a opatrne vyhodnocovať a používať 

online informácie a mať znalosti a zručnosti na odstraňovanie problémov 

a riešenie problémov pri používaní technológií. V odporúčaní Rady o kľúčových 

kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie „sebavedomé, kritické a zodpovedné 

používanie digitálnych technológií a zapojenie sa do nich na učenie, v práci 

a na zapojenie sa do spoločnosti. Je definovaná ako kombinácia vedomostí, 

zručností a postojov.“ (Council Recommendation on Key Competences for 

Life-long Learning, 2018). 

V súčastnosi pre učiteľov základných škôl je digitálna kompetencia 

základnou zručnosťou, ktorá im umožňuje efektívne začleňovať technológie 

do vyučovania a podporovať učenie ich žiakov. To môže zahŕňať schopnosť 

používať nástroje produktivity, ako sú programy na spracovanie textu, videa 

a na vytváranie a organizovanie plánov hodín a materiálov pre triedu a školu. 

Môže to zahŕňať aj oboznámenie sa so vzdelávacími technologickými nástrojmi 

a zdrojmi, ako sú interaktívne tabule a online vzdelávacie platformy, s cieľom 

zlepšiť vyučovanie a zapojiť žiakov. 

Digitálna kompetencia pre učiteľov základných škôl navyše zahŕňa 

schopnosť používať internet na prieskum vzdelávacích tém, vyhľadávanie 

a prístup k online zdrojom a komunikáciu s rodičmi a kolegami. Zahŕňa to aj 

pochopenie základnej počítačovej bezpečnosti a schopnosť chrániť svoje vlastné 

údaje a údaje a súkromie žiakov online. Celkovo je digitálna kompetencia 

kritickou zručnosťou pre učiteľov základných škôl v digitálnom veku a je 

nevyhnutná na podporu učenia sa a rozvoja ich žiakov. 

Celkovo digitálna kompetencia zahŕňa širokú škálu zručností 

a vedomostí súvisiacich s používaním technológií v rôznych kontextoch. 

Ponúka možnosť lepšie podporovať učenie svojich žiakov. Je to kľúčová 

zručnosť pre pedagógov v 21. storočí. Je vo všeobecnosti je to nevyhnutná 

zručnosť pre jednotlivcov v dnešnom digitálnom svete. 

Digitálna kompetencia v medzinárodných dokumentoch 

Existuje niekoľko medzinárodných dokumentov a zákonov, ktoré sa 

zaoberajú rozvojom digitálnej kompetencie. V kontexte EÚ je digitálna 

kompetencia kritickou a nevyhnutnou zručnosťou, aby sa jednotlivci mohli 

plne zapojiť do spoločnosti a hospodárstva. Rôzne iniciatívy a politiky 

podporujú rozvoj digitálnej kompetencie v regióne. 

Jedným z príkladov je európsky rámec elektronických kompetencií 

(e-Competence Framework, ďalej len e-CF), ktorý poskytuje spoločný 

referenčný rámec na opis kompetencií jednotlivcov využívajúcich informačné 

a komunikačné technológie (IKT) v profesionálnom kontexte (Wilson, Leahy, 

Dolan, 2015). Následne e-CF Definuje 40 rôznych kompetencií v štyroch 
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úrovniach odbornosti a používajú ho organizácie v celej Európe na hodnotenie 

a rozvoj digitálnych kompetencií svojich zamestnancov (e-CF, 2020). Tento 

rámec podporuje Európska komisia a je kľúčovým nástrojom na podporu 

digitálnej kompetencie v EÚ. 

Cieľom stratégie jednotného digitálneho trhu Európskej únie podporovať 

rozvoj digitálnej kompetencie medzi jednotlivcami a organizáciami a podporovať 

používanie digitálnych technológií v celej EÚ. To zahŕňa iniciatívy na 

zlepšenie prístupu k vysokokvalitnému digitálnemu vzdelávaniu a odbornej 

príprave a na podporu rozvoja digitálnych zručností a kompetencií. 

Ďalším príkladom je Agenda 2030 Organizácie Spojených národov 

(Európska komisia, 2015) pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorá zahŕňa niekoľko 

cieľov súvisiacich s digitálnou kompetenciou. Cieľ 4 o vzdelávaní sa konkrétne 

zameriava na „zabezpečiť inkluzívne a spravodlivo kvalitné vzdelávanie 

a podporovať príležitosti na celoživotné vzdelávanie pre všetkých“ a cieľ 4.7 

konkrétne uvádza potrebu „zvýšiť využívanie otvorených vzdelávacích zdrojov 

a technológií a podporovať rozvoj inkluzívnych, spravodlivé a kvalitné 

vzdelávanie na všetkých úrovniach." (Agenda for Sustainable Development, 

2017). 

Existuje niekoľko rôznych rámcov digitálnych kompetencií pre 

pedagógov a špecifické kompetencie a štandardy zahrnuté v týchto rámcoch 

sa môžu líšiť. Niektoré spoločné prvky týchto rámcov však zahŕňajú: 

 Základné technické zručnosti, ako napríklad používanie nástrojov 

produktivity a vzdelávacích technológií. 

 Schopnosť efektívne a zodpovedne využívať internet, a to aj na 

výskum a komunikáciu. 

 Pochopenie základnej počítačovej bezpečnosti a spôsobu ochrany 

údajov a súkromia online. 

 Oboznámenie sa s etickými a spoločenskými problémami súvisiacimi 

s používaním technológií. 

 Schopnosť kriticky a opatrne vyhodnocovať a používať online 

informácie. 

 Vedomosti o odstraňovaní a riešení problémov pri používaní technológie. 

Pokiaľ ide o zákony, neexistuje žiadne medzinárodné právo, ktoré by 

konkrétne riešilo rozvoj digitálnej kompetencie. Existujú však rôzne národné 

a regionálne zákony a politiky, ktoré riešia tento problém, ako napríklad 

stratégia jednotného digitálneho trhu Európskej únie a národný plán 

technológií vzdelávania Spojených štátov amerických. Cieľom týchto zákonov 

a politík je podporovať rozvoj digitálnej kompetencie medzi jednotlivcami 

a organizáciami. 
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Rámec digitálnych kompetencií pre pedagógov 

Ako sme spomínali, pre rozvoj digitálnych kompetencií je nevyhnutné 

stanoviť si určitý rámec. Chceme priblížiť konkrétny rámec, ktorý na nás 

pohľad má prehľadnú a logickú štruktúru. Vytvorili niekoľko rámcov digitálnych 

kompetencii pre rožné oblasti spoločenských činnosti: 

 Digital Competence - rámce digitálnych kompetencií pre občanov. 

 Digital Competence Organizations - pre vzdelávacie organizácie  

 Digital Compentence Consumers - pre spotrebiteľov.  

 Open Education - pre otváranie vysokých škôl. 

 European Entrepreneurship -pre podnikateľov. (Redecker, 2017)  

V roku 2017 Európska komisia zverejnila Digital Competence 

Framework for Educators (Európska komisia, 2017). Tento rámec digitálnych 

kompetencií pre pedagógov vo všeobecnosti poskytuje učiteľom a iným 

pedagógom užitočný nástroj na hodnotenie a rozvoj ich digitálnej kompetencie 

a na podporu ich používania technológií v triede. Načrtáva zručnosti a znalosti, 

ktoré učitelia a iní pedagógovia potrebujú, aby mohli efektívne využívať 

technológie vo vyučovaní a podporovať učenie sa žiakov. Rámec zvyčajne 

zahŕňa súbor kompetencií alebo noriem, ktoré by sa mali pedagógovia snažiť 

splniť, a môže poskytnúť návod, ako tieto kompetencie hodnotiť a rozvíjať 

(Obrázok 1). 

 
Obrázok 1: Rámec digitálnych kompetencií pre pedagógov 

Zdroj: Redecker, C. (2017).  
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V rámci digitálnych kompetencií pedagógov navrhujú kľúčové oblasti 

na ktoré je potrebné zameriavať svoju pozornosť pre rozvoj digitálnych 

kompetencií učiteľa. Rámec pozostáva zo šiestich oblastí: profesionálna 

angažovanosť, digitálne zdroje, vyučovanie a učenie, hodnotenie, rozšírenie 

možnosti žiakov, uľahčenie digitálnych kompetencií (Caena, Redecker, 2019). 

Zobrazenie ich prepojenosti nájdete na obrázku č. 2.  

Profesionálna angažovanosť sa týka spôsobov, akými sa učitelia 

aktívne zapájajú do svojich profesionálnych komunít s cieľom zlepšiť svoje 

zručnosti a znalosti. Môže to mať mnoho podôb, ako napríklad účasť na 

workshopoch profesionálneho rozvoja, vstup do profesijných organizácií, 

spolupráca s kolegami a vykonávanie výskumu. Pokiaľ ide o digitálnu 

kompetenciu učiteľov, profesionálna angažovanosť môže zahŕňať udržiavanie 

aktuálneho stavu s najnovšími technologickými trendmi a nástrojmi, účasť na 

online fórach alebo diskusiách o technológiách vo vzdelávaní a účasť na 

konferenciách alebo workshopoch zameraných na integráciu technológií do 

triedy.  

Používanie digitálnych zdrojov môže byť pre učiteľov efektívnym 

spôsobom, ako zlepšiť svoju digitálnu kompetenciu a zlepšiť svoje vyučovacie 

postupy. Digitálne zdroje označujú širokú škálu online nástrojov a materiálov, 

ktoré možno použiť na vzdelávacie účely, ako sú šablóny plánov lekcií, 

vzdelávacie videá, online hry a interaktívne kvízy. Tieto zdroje sú dostupné 

cez internet a možno ich použiť na doplnenie tradičných vyučovacích metód, 

čím učiteľom poskytujú nové spôsoby, ako zaujať a motivovať svojich žiakov. 

V kontexte digitálnej kompetencie učiteľa sa vyučovanie a učenie 

vzťahuje na spôsoby, akými učitelia organizujú a manažujú vyučovací proces 

pomocou technológii. Konkrétnejšie ide o využívanie technológii na podporu 

a zlepšovanie svojich vyučovacích postupov a spôsobov, akými žiaci používajú 

technológie na zapojenie sa do obsahu kurzu a na učenie sa nového materiálu. 

Pre učiteľov to môže zahŕňať začlenenie digitálnych nástrojov a zdrojov do 

svojich hodín, ako je napríklad používanie platforiem online spolupráce na 

uľahčenie skupinovej práce alebo používanie vzdelávacích aplikácií na 

poskytovanie personalizovanej spätnej väzby žiakom. Pre žiakov to môže 

zahŕňať používanie notebookov alebo tabletov na prístup k učebným materiálom, 

účasť na online diskusiách alebo dokončenie zadaní. 

V rámci digitálnej kompetencie učiteľa sa hodnotenie týka spôsobov, 

akými učitelia využívajú technológiu na analýzu toho, ako žiaci rozumejú 

učebným látkam a ich schopnosť aplikovať to, čo sa naučili. Môže to mať 

mnoho podôb, napríklad používanie online kvízov alebo testov, známkovanie 

digitálnych projektov alebo prác žiakov a poskytovanie spätnej väzby k práci 

žiakov pomocou digitálnych nástrojov. 

Posilnenie postavenia žiakov v kontexte digitálnej kompetencie 

učiteľov môže zahŕňať poskytovanie prístupu k technológiám a digitálnym 

zdrojom žiakom, povzbudzovanie ich, aby tieto nástroje používali na samostatné 

skúmanie a učenie, a podporu pri rozvíjaní ich vlastných digitálnych zručností 
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a vedomostí. To môže pomôcť stať sa samostatnejšími, nezávislými, žiakmi 

ktorí sú schopní lepšie sa orientovať v rýchlo sa meniacom digitálnom prostredí. 

Uľahčenie digitálnych kompetencií žiakov sa týka spôsobov, 

ktorými môžu učitelia podporovať a povzbudzovať svojich žiakov, aby 

rozvíjali svoje vlastné digitálne zručnosti a znalosti. Môže to zahŕňať 

poskytnutie prístupu k technológiám a digitálnym zdrojom žiakom, predstavenie 

širokej škály online nástrojov a platforiem a povzbudenie k tomu, aby 

používali technológiu na samostatné vzdelávanie a skúmanie. Okrem toho 

môžu učitelia modelovať dobrú digitálnu spoluprácu a poskytovať rady, ako 

používať technológie zodpovedne a eticky. 

 

 

Obrázok 2: Oblasti digitálnych kompetencií a ich spojitosť 

Zdroj: Redecker, C. (2017). 

Ako rozvíjať kľúčové kompetencie učiteľov na ZŠ? 

Rozvoj digitálnej gramotnosti učiteľov v prostredí základných škôl si 

vyžaduje celý rad iniciatív a podpory. Niektoré kľúčové prvky by mali 

zahŕňať nasledovné položky. 

Nevyhnutným je poskytovanie prístupu k technológiám a digitálnym 

zdrojom. Aby učitelia mohli rozvíjať svoju digitálnu kompetenciu, musia mať 

prístup k technológiám a digitálnym zdrojom. To môže zahŕňať počítače, 

tablety a ďalšie zariadenia, ako aj vzdelávací softvér a online zdroje. 

Dôležitou je možnosť odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja: 

Aby učitelia mohli rozvíjať svoju digitálnu kompetenciu, potrebujú prístup 

k príležitostiam na školenie a profesionálny rozvoj. To môže zahŕňať 
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poskytovanie workshopov a kurzov na témy, ako je používanie nástrojov 

produktivity, začlenenie technológie do triedy a pochopenie digitálneho 

občianstva a online bezpečnosti. 

Podpora spolupráce a vzájomného učenia sa. Učitelia môžu tiež 

rozvíjať svoju digitálnu kompetenciu prostredníctvom spolupráce a vzájomného 

učenia sa s inými učiteľmi. To môže zahŕňať zdieľanie osvedčených postupov 

a zdrojov a poskytovanie príležitostí pre učiteľov, aby spolupracovali a učili 

sa jeden od druhého. 

Začlenenie technológie do plánov hodnotenia učiteľov a profesijného 

rozvoja: Na podporu rozvoja digitálnej kompetencie učiteľov je dôležité 

začleniť technológie do plánov hodnotenia a profesionálneho rozvoja učiteľov. 

To môže zahŕňať stanovenie cieľov a cieľov súvisiacich s digitálnou kompe-

tenciou a poskytovanie podpory a zdrojov, ktoré učiteľom pomôžu tieto ciele 

dosiahnuť. 

Záver 

V súčastnosti rozvoj digitálnych kompetencií je dôležitou súčasťou 

odbornosti učiteľa ZŠ. Je dôležité ich rozvíjať, nakoľko technológie sa čoraz 

viac integrujú do každého aspektu nášho života vrátane vzdelávania. Vďaka 

silnému základu v oblasti digitálnych zručností môžu učitelia základných škôl 

efektívne začleniť technológie do vyučovania a pomôcť svojim žiakom 

rozvíjať kľúčové zručnosti, ktoré budú potrebné pre úspech v modernom 

svete.  

Avšak treba rozumieť, že pre rozvoj digitálnych kompetencií učiteľov 

ZŠ sa vyžaduje prístup k moderným technológiám a digitálnym zdrojom, 

ktoré sa môžu získať len pri dostatočnom financovaní. Preto všestrannú 

implementáciu technológii nemôže si dovoliť každá škola. Potrebné sú aj 

možnosti školenia a profesionálneho rozvoja, spoluprácu a vzájomné učenie 

sa a začlenenie technológií do plánov hodnotenia a profesionálneho rozvoja 

učiteľov.  

Učiteľ s dobre rozvinutými digitálnymi kompetenciami disponuje 

zručnosťami, ktoré umožňujú byť efektívnym pri riešení problémov pomocou 

technológii, spracovaní dáta a informácii, komunikácii a spolupráci na diaľku 

a tvorbe nového bezpečného obsahu pre najlepší budúci prospech svojich 

žiakov.  
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