
  

  

Skúsenosťou k úspechu 

Junior Achievement Slovensko je vzdelávacia organizácia, ktorá už 29 rokov pomáha učiteľom 
rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú 
gramotnosť. Programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne 
riešenia pre zamestnanosť mládeže.  

Moderní učitelia ako koordinátori digitálnych kompetencií na školách 
 

Digitalizácia a používanie moderných technológii ovplyvňuje značnú časť nášho života. 

Potreba efektívneho využívania technológií a digitálnej transformácie sa dotýka aj škôl a 

vzdelávania, čo sa naplno ukázalo v poslednom období, keď sa museli žiaci učiť z domu. Odhalili 

sa mnohé nedostatky, no vynikli aj pozitívne príklady a nástroje, ktoré učiteľom a ich žiakom 

nepochybne takéto vzdelávanie uľahčili.  

 

Pozitívnym príkladom z praxe je Program koordinátorov digitálnych kompetencií, 

určený učiteľom základných škôl alebo osemročných gymnázií z celého Slovenska, ktorý sa 

zameriava na rozvoj digitálnych kompetencií na školách. Úlohou koordinátora digitálnych 

kompetencií, ktorý prejde týmto vzdelávacím programom, bude  prinášať na svoju školu inovatívne 

a praktické metódy výučby s využitím technológií. Mal by tiež podporovať svojich kolegov v 

rozvíjaní ich digitálnych kompetencií bez ohľadu na predmet, ktorý vyučujú. V neposlednom rade 

by mal prispieť  aj k skvalitneniu výučby informatiky a budovaniu digitálnych zručností samotných 

žiakov, potrebných pre uplatnenie sa mladých ľudí na trhu práce.   

 

Obsah a metodika programu je vytvorená s maximálnym dôrazom na praktické 

potreby učiteľov a efektívne využitie získaných znalostí pri vzdelávaní žiakov. Nosnými 

obsahovými témami sú používanie kolaboračných a komunikačných digitálnych nástrojov vo 

vzdelávaní (vrátane nástrojov vhodných na podporu dištančnej výučby), metodika informatiky a 

praktické nástroje pre výučbu programovania, digitálna bezpečnosť a EduScrum ako metóda 

projektového vyučovania.  

 

V školskom roku 2020/2021 prebieha pilotný ročník tohto programu. Učiteľka Lucia 

Krištofovičová zo Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu z Bratislavy, zhodnotila svoju 

účasť v programe takto: „Na programe najviac oceňujem komunitu učiteľov, ktorá vďaka nemu 

vznikla a množstvo naozaj kvalitných materiálov a webinárov. Byť súčasťou tejto komunity je pre 

učiteľa veľmi prínosné, pretože si môžu navzájom pomáhať a poskytovať informácie, ktoré 

nadobudli vo svojej praxi a v práci so žiakmi. Neváhajte sa zapojiť do programu, pretože mať 

kvalitnú techniku ešte neznamená, že vaše kompetencie budú na vynikajúcej úrovni. Tento program 

vám pomôže zdokonaľovať seba a pomáhať aj vašim kolegom.“ 

  

Vzdelávanie učiteľov je postavené na kombinácii prezenčných školení, webinárov a online 

workshopov. V priebehu celého školského roka majú navyše koordinátori v rámci jednotlivých 

tematických modulov zabezpečenú podporu lektorov postredníctvom individuálnych alebo 

skupinových konzultácií. “Na príprave obsahu programu sa zúčastňujú odborníci s pedagogickou 

praxou a  popredné technologické firmy, čo je zárukou prepojenia škôl s reálnym svetom 

informačných technológií. Unikátny ekosystém partnerov z viacerých sektorov, ktorý sa 

spolupodieľa na tvorbe a realizácii programu, nám zároveň umožňuje flexibilne rozširovať obsah 

programu do budúcna o  nové a najmä praktické témy,” uviedla Alena Kanabová, líderka pre 

firemné občianstvo Accenture na Slovensku, hlavného partnera programu. 

  

 Program koordinátorov digitálnych kompetencií prináša vzdelávacia organizácia  

Junior Achievement Slovensko v spolupráci s partnermi. Ak vás program zaujal a chcete sa zapojiť, 

máme pre vás dobrú správu. Do bezplatného programu pre školský rok 2021/2022 sa môžete 

prihlásiť na stránke digikoordinatori.jaslovensko.sk už teraz, najneskôr však do konca júna 

2021. 

V prípade otázok nás kontaktujte: 

media@jaslovensko.sk 

0948 466 123 

Junior Achievement Slovensko, n. o. 

Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

https://www.digikoordinatori.jaslovensko.sk/
mailto:media@jaslovensko.sk
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Úspešní účastníci pilotného ročníka Programu koordinátorov digitálnych kompetencií v šk. roku 2020/2021 


