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Opis aktivity E: 

 

Aktivita E je zameraná na skvalitnenie digitálnych kompetencií budúcich učiteľov na UK na 4 fakultách 

pripravujúcich budúcich učiteľov (PriF, FMFI, PedF, FilF). Na UK je od roku 2014 pracovisko Inkubátor 

Inovatívnych učiteľov (vedúca B.Brestenská), ktorý sa zameriava na rozvíjanie kreatívnych digitálnych 

kompetencií študentov učiteľstva prírodovedných predmetov v spolupráci s inovatívnymi učiteľmi zo 

ZŠ a SŠ a s IT firmami, ktoré tvoria digitálny obsah vzdelávania a pracujú s učiteľmi v praxi. 
 



Kreatívne digitálne kompetencie v procese vzdelávania 
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Digitálna gramotnosť je dnes 
už chápaná (Michael 
Gurstein, 2012) ako digitálna 
kreativita, ktorá je 
signifikantným elementom 
seba zlepšovania 
a spoločenského 
napredovania.  
 
Digitálna gramotnosť je 
komplex zručností, ktoré 
svojou povahou sú 
interdisciplinárne.  
Sú to: poznanie digitálnych 
technológií, vzdelávanie sa 
v kreativite ich možností 
(pridaná hodnota DT) 
a profesionálne a personálne 
využívanie (Warschauer, 
Mark; Tina Matuchniak 
2010). 

Obr.1 Revidovaná Bloomova taxonómia a 
digitálna gramotnosť (Brestenská B.)  

Pozor na digitálnu demenciu 
znižovanie kognitívnych schopností 
(Manfred Spitzer, 2012,  Max V. Weiss) 
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Metodika práce s DT v prírodných vedách - Chemické pokusy s podporou 
digitálnych technológií   - SWOT analýza 

Vnútorná metodická analýza   Vonkajšie vplyvy na výučbu 

 Digitálna kreativita - motivácia, 
názornosť, "návrat" reálneho chemického 

experimentu s podporou DT,  IBSE - 
rozvíjanie vedeckého bádania, mobilné 

laboratórium (tablet prepojený s meracími 
senzormi, riadený kognitívny proces žiaka 

so spätnou väzbou v reálnom čase, 
fascinácia v prepojení DT+virtuálny + 

reálny experiment, ... 

Digitálna dementnosť - strata 
manuálnych a kognitívnych zručností, 
nekritické učenie sa, experimentálna 

veda bez reálneho experimentu, 
zabíjanie času, pridaná hodnota DT 

neexistuje 

Silné stránky Hrozby 

Digitálny stereotyp (googlovanie. 
CTRL C/V) - virtuálne pokusy - strata 

manuálnych zručností žiakov, 
nezáujem o experimentálne vedy 

(čaro experiemtu), po čase už 
motivácia žiakov klesá, steteotypné a 

nesystémové poznávanie - učiteľ a 
žiak len komzument DT 

Slabé stránky Príležitosti 
Digitálna inovatívnosť -realizovať virtuálne 

experimenty, ktoré nie je možné robiť v 
škole z hľadiska bezpečnosti, nedostupných 

a drahých látok, virtuálna návšteva vo 
výrobe (sklárne, lakovňa, spracovanie 

ropy...), práca vo vzdialenom laboratóriu - 
rozvoj vedeckého poznávania žiakov (Cern, 

MIT...), mobilné laboratórium, mobilný 
experiment- zmysluplnosť učenia sa, 

personalizácia vzdelávania ....   










