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Abstract. The article mentions the computer abilities level of 7th - 9th class children and 

compares it with the computer abilities level of the university students. The difference 

between computer abilities level of the elementary school children and the university students 

is decreasing and therefore it is suitable to employ ITC in education as early as at elementary 

school. The elementary school children are able to use various types of software. They use 

software not only for an entertainment but for a home preparation, too. The very important 

moment is using the Internet. Schoolchildren are using the Internet above all for the mutual 

communication (student-student, student- teacher) during the problem solving but for the 

obtaining of information for elaborate homework, too.

Key words: e-learning, ICT in education, technology literacy, communication, web base 

training

1. Úvod

dôvod mení. V rôzne záujmy, v staršom veku je 

využívani

z ich pracovného zaradenia, alebo z

zamestnania). 

p

Jednou z

Základná škola poskytuje priestor pre implementáciu IKT formou využitia rôzneho druhu 

softvéru pri práci na vy

praktických pozorovaní (protokoly 

zaznamenané v použitie 

zábavného softvéru (elektronické encyklopédie a pod.) a v rámci individuálnej práce zas 

domáce úlohy s využitím 

viacerých druhov softvéru (základný, zábavný, pedagogický), Internetu a

nástrojov. 

možnostiach získavania 

adekvátnych informácií, alebo pri riešení problémov a pod.. Internet a elektronická 

saným) a následne rýchle 

riešenie problémov. 
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skúsenosti majú žiaci s využívaním IKT 

2. Prieskum

A. Základné školy

V školskom roku 2006/2007 sme realizovali prieskum v základnej škole v Nitrianskom 

proporcionálnym zastúpením 

Orientovali sme sa na tri základné oblasti:

-

-

-

Prostredníctvom dotazníka, 

s

nemajú žiaden problém s

Práca so všeobecným softvérom

– s bežnými 

textovými editormi a pod. 

bez 

Práca s konkrétnym všeobecným softvérom, v našom prípade s programami balíka MS 

Office (aplikácie: MS Word, MS Excel, MS Power Point), je pre žiakov základných škôl 

význam nie

ajú 

nástroje aplikácie Microsoft Excel v

. Podiel žiakov ZŠ, ktorí zvládajú prácu so všeobecným softvérom na jednotlivých 

úrovniach

Aktivita

dobre vôbec

95 5 0 0

87 12 1 0

70 17 8 5

95 5 0 0

83 10 5 2
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encovaná v závislosti od pohlavia. 

a veková hranica, kedy získavajú 

Práca s Internetom

k 

Žiaci využívajú Internet najmä pre e-mailovú komunikáciu, avšak až 10% opýtaných nevie 

-mailu (tab. 2). Ak e-mailovú 

napríklad pri odovzdávaní projektov, alebo seminárnych prác.

Žiaci 

. Podiel žiakov ZŠ, ktorí zvládajú prácu s Internetom na jednotlivých úrovniach

Aktivita dobre vôbec

-mailom 67 22 5 6

-mailu 52 17 21 10

70 18 5 7

62 17 5 6

B.  Študenti vysokých škôl

ktorí ovládajú prácu s

neúspešne absolvujú tento test a študenti, ktorí nepožiadali o testovanie, absolvujú predmet 

2. 

Vyššie bolo uvedené, že v

Pre porovnanie s

akademickom roku 2006/2007 zo všetkých prvákov denného štúdia (392 zapísaných) iba 142 

testovanie obsahovalo prá

MS Excel, MS Power Point a prácu s Internetom. Z týchto 142 študentov úspešne absolvovalo 

zameraných na 
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ako didaktickej pomôcky, ale aj pre možnosti využívania IKT v rámci elektronického 

vzdelávania.

C.  Využitie IKT vo vzdelávaní

základ rámci projektu 

to nielen pri 

riešení úloh priamo zadaných ako domáce úlohy s

- pri komunikácii so spolužiakmi, 

- pri získavaní informácií na vypracovávanie domácich úloh.

Komunikácia so spolužiakmi

Elektronickú komunikáciu formou e-mailu so spolužiakmi využíva pri domácej príprave 

opýtaných ž -mailu až 40% žiakov. 

zameraná predovšetkým na riešenie problémov pri vypracovaní úloh, alebo získavanie 

iešenia. 

Študenti vysokej školy využívajú e- -mailová 

komunikácia so spolužiakmi je len na úrovni asi 50%. Študenti vysokých škôl využívajú pre 

n, chat) (Z. 

dôvod pre komunikáciu v rámci vzdelávania je takisto ako u žiakov 

základných škôl, riešenie problémov. 

Získavanie informácií pri domácej príprave

Druhý spôsob využitia IKT v domácej príprave žiakov základných škôl je získavanie 

úloh.

viac ako 73% žiakov základnej školy. 

Druhým zdrojom informácií v 

Tento softvér využíva pri domácej príprave z opýtaných okolo 30% žiakov základnej školy 

(tab.3). 

. Podiel využívania IKT prostriedkov v domácej príprave žiakov základnej školy

podiel žiakov využívajúcich/ nevyužívajúcich 

IKT prostriedky v domácej príprave (%)IKT prostriedky

využívam nevyužívam

informácie získané z Internetu 73 27

elektronické encyklopédie 28 72

pedagogický softvér 33 67
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3. Záver

Základy informatickej gramotnosti získavajú žiaci už v základnej škole. Dnes je situácia 

mnohých prípadoch aj vyššia ako 

Zo všetkých prvákov PdF TU, ktorí nastúpili na vysokoškolské štúdium v roku 

ých študentov, nastupujúcich na 

Na základe týchto predpokladov bude zrejme potrebn

foriem vzdelávania, založených na využívaní IKT vo vzdelávaní (kombinované a elektronické 

Príspevok vznikol s podporou projektu KEGA 3/3028/05 Kurikulárna transformácia 

stredoškolského vzdelávania z matematiky a informatiky v súlade s Miléniom.
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