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Expertní tým pro digitální gramotnost 

4. PODNIKATELSKÉ FÓRUM 

ÚSTECKÉHO KRAJE 

Příležitosti a hrozby čtvrté průmyslové revoluce 

v kontextu Ústeckého kraje 



Příležitosti a hrozby čtvrté 

průmyslové revoluce 

Průmysl 4.0 

& 

Vzdělávání x.0 ?! 

x ∈ {1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, … n.0} 

➢ Průmysl 4.0 – pojem starý cca 5 let. 

➢ RVP ZV – Vzdělávací oblast Informační a 

komunikační technologie ve znění z roku 

2004 (technologický pravěk). 

➢ Očekávání společnosti – máme připravit žáky 

tak, aby mohli využívat průmyslové technologie 

očekávané v budoucnosti (r. 2030)?? 

   A tvořivě je rozvíjet!!! 

 



Příležitosti a hrozby čtvrté 

průmyslové revoluce 

Digitální vzdělávání 

➢ Co dobrého a smysluplného  

můžeme v IT naučit své žáky? 

Teoretická východiska: Informatické myšlení 

& Digitální gramotnost (na aktuální úrovni). 

➢ THE e-SKILLS MANIFESTO (eSkills for Jobs) 

➢ Education 4.0 – Mobile Learning (ET 2020 WG on 

Digital Skills and Competences, Vienna) 

➢ UK Digital Strategy 2017 (UK Policy paper) 

➢ Strategie digitálního vzdělávání do r. 2020 

(MŠMT ČR, 2014). Realizace??? 

➢ Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 

až 2020 (MPSV ČR, 2015). Realizace??? 



Příležitosti a hrozby čtvrté 

průmyslové revoluce 

THE e-SKILLS MANIFESTO 



Příležitosti a hrozby čtvrté 

průmyslové revoluce 

Education 4.0 

– Mobile Learning 



Příležitosti a hrozby čtvrté 

průmyslové revoluce 

UK Digital Strategy 2017 

 

 

 

 

    



Příležitosti a hrozby čtvrté 

průmyslové revoluce 

Digitální gramotnost 

➢ Co dobrého a smysluplného  

můžeme v IT naučit své žáky? 

➢ Informatické myšlení. 

➢ Digitální gramotnost. 
➢ Formální školní vzdělávání: IT témata prolínají všemi 

předměty, základní úroveň, častou jsou ale svázána 

konzervativními RVP, jejichž aktualizace se stále jen připravuje. 

➢ Neformální vzdělávání: IT kroužky, technické kluby – 

rozšíření a prohloubení IT vzdělávání, zejména obtížnější 

témata, robotika, programování. 

➢ Informální vzdělávání: Aplikujeme digitální technologie 

všude, kde je to možné a přináší to úsporu práce a času. 

Nepřímo tak nutíme uživatele, aby je používali.  

 

 
 



Příležitosti a hrozby čtvrté 

průmyslové revoluce 

Systémové řešení 

– motivace a vzdělávání 

pedagogů (IKAP A) 

➢ Cílem projektu je zvýšení kvality výuky. 

➢ Skupina gramotností: digitální, čtenářská, 
matematická. 

➢ Zaměření: 
o Informatické myšlení 
o ZŠ, SŠ 

o Digitální gramotnost 
o ZŠ, SŠ 

o Digitální gramotnost v pre&primárním vzdělávání 



Příležitosti a hrozby čtvrté 

průmyslové revoluce 

IKAP A – vzdělávání učitelů  

➢ Informatické myšlení 

o Informatické myšlení 

o Programování ve Scratchi a Pythonu 

o Robotika od předškolního vzdělávání po 
střední školu 
– společný základ ve škole, 
– nadstavba v kroužcích, ve volitelných 
předmětech, v technických klubech… 
(jak to jde půjde, alespoň jeden na ORP) 



Příležitosti a hrozby čtvrté 

průmyslové revoluce 

IKAP A – vzdělávání učitelů  



Digitální gramotnost 

pro neinformatiky 

➢ Základní digitální dovednosti učitele 

 21. století. 

 

➢ https://goo.gl/375G8V 

 

 

 

https://goo.gl/375G8V




Příležitosti a hrozby čtvrté 

průmyslové revoluce 

Podpora rozvoje 

informatického myšlení 

➢ Podpora komunitní spolupráce, 
v projektu je nás málo, chceme zapojit 
všechny informatiky a kolegy neinformatikáře, 
kteří mají zájem a chuť spolupracovat:  

o Informatikáři informatikářům, 

o Jednota školských informatiků, 

o Osobní kontakty: zájemce odkazujte přímo 
na mne, prosím. 

o Pomůžete nám? 
Co si neuděláme sami, to nebude! 



Digitální gramotnost 

pro neinformatiky 

➢ Koncept BYOD – Bring Your Own Device 

(přines si své vlastní zařízení!) 

➢ Opakování matka moudrosti: v projektu ve 

skupině pro digitální gramotnost bude výrazně 

preferována digitální komunikace, bez BYOD 

notebooků, smartphonů atd. to nepůjde! 

Kdo nemá, rychle si obstará!  

➢ Vše je na netu! 



Příležitosti a hrozby čtvrté 

průmyslové revoluce 

Digitální gramotnost, 

informatické myšlení 

Děkuji za pozornost 


