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Podíly žáků ve školách 
dle problémů omezujících intenzivnější využití ICT

Sekundární analýza PISA 2015. Vliv složení třídy, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií na výsledky českých žáků. Praha: ČŠI, 2018. 
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-Vliv-slozeni-tridy,-metod-uplat 
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PROČ 
DigCompEdu
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1. ISTE pro učitele
●http://www.iste.org/standards/ISTE-standards/standards-for-teachers
●https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21483/ 

2. DigCompEdu – Digital Competence of Educators 
●https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
●https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/

3. MENTEP – Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy
●http://mentep-sat-runner.eun.org/
●http://www.dzs.cz/cz/eun/mentep/, https://mentep.webnode.cz/  

4. UNESCO ICT – Kompet. model učitele s ICT
●https://www.nidv.cz/uzitecne-aplikace 
●https://publi.cz/books/220/files/KMU.pdf

5. ECDL – Využívání IKT ve vzdělávání
●http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-ENG-M18-1.0.pdf    

Rámce a online nástroje digi. kompetencí pedagogů



Analytické studie jako podklad pro rozhodnutí

BRDIČKA, Bořivoj. Jak na Strategii digitálního vzdělávání?. Metodický portál. 30. 4. 2018. . ISSN 1802-4785.
<https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21757/JAK-NA-STRATEGII-DIGITALNIHO-VZDELAVANI.html 
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Srovnání 
rámců 
digitálních 
kompetencí 
učitele
(mapování dle 
DigCompEdu).

Digital Competence Framework for Educators 
(DigCompEdu). Návrh. Evropská komise. 3/2017. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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PŘEDSTAVENÍ
DigCompEdu

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu


Rámec digitálních kompetencí pedagogů – DigCompEdu

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu. Praha: NÚV, 2018. ISBN: 978-80-7481-214-9. https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/

22 kompetencí učitele v 6 oblastech:



Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu. Praha: NÚV, 2018. ISBN: 978-80-7481-214-9. https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/

Rámec digitálních kompetencí pedagogů – DigCompEdu

Implementace SDV II

Implementace SDV I
+ další výzva



DigCompEdu: příklad

Oblast kompetencí
„Digitální zdroje“

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu. Praha: NÚV, 2018. ISBN: 978-80-7481-214-9. https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/


DigCompEdu – oblast kompetencí Digitální zdroje

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/


DigCompEdu – Úrovně pokroku

…nastaveny dle Společného evropského refer. rámce pro jazyky:

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/




DigCompEdu – provázanost digitálních kompetencí

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu. Praha: NÚV, 2018. ISBN: 978-80-7481-214-9. https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/



CO DÁLE S 
DigCompEdu



Návrh pro poradu vedení MŠMT, listopad 2018

Vznik standardu digi. kompetencí učitele (z DigCompEdu)

● začlenění  do profilu absolventa a do vzdělávacích 
programů fakult připravujících učitele; jednání s NAU,

● příprava intenzivní podpory vzdělávání učitelů – 
nabídka NIDV, výzva ISDV II OP VVV, konference…,

● návody a workshopy pro školní ICT koordinátory, krajské 
ICT metodiky v SYPO, vzdělávací instituce,

● začlenění do standardů studia DVPP, zejm. pro DPS, 
studium specializačních činností, studium pro ředitele,

● vývoj online nástroje – JRC EK i 
NÚV – Profil Učitel21 v PPUČ (à la Profil Škola21).

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/


NEUMAJER, O. Rámce digitálních kompetencí učitele. 
Řízení školy. Letní speciál. Praha: Wolters Kluwer, 2018, roč. 15. ISSN 1214-8679 

http://ondrej.neumajer.cz/ramce-digitalnich-kompetenci-ucitele/ 

Více o DigCompEdu

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu. 
24. 9. 2018. ISSN 1802-4785. https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855  



Konference TTNet (Training of Trainers Network) CEDEFOP

TTnet. Národní ústav pro vzdělávání, 2018. http://www.nuv.cz/p/ttnet 



…to byla
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http://ondrej.neumajer.cz/ramce-digitalnich-kompetenci-ucitele/
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855


Veřejné licence – 4 pravidla užívání díla

Poznámka: „Uveďte původ“ (BY). Do verze licencí CC 3.0 bylo užíváno spojení „Uveďte autora“

BY NC ND SA



Příklad – tištěná publikace:

Veřejné licence – licenční podmínky

Příklad – webová stránka

http://creativecommons.org/choose/?lang=cs 



Licence v právním aktu a obecných pravidlech OP VVV

Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část, OP VVV, verze 5 z 9. 11. 2017
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VVV z 12. 12. 2017, https://opvvv.msmt.cz/download/file1416.pdf 

http://www.nuv.cz/p/ttnet


Veřejné licence ve vzdělávání

http://otevrenevzdelavani.cz/ 

iure.org/sites/default/files/article/downloads/cc_tisk_7_7.pdf 

http://www.iure.org/15/1452/vydali-jsme-prakticky-manual-pro-obce-k-licencim-cc 

Web fondnno.cz
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Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů


