Čeští žáci mají dobré teoretické znalosti práce s počítači, ale
pokulhávají v praxi
Praha, 24. října 2012
Evropský týden počítačových dovedností 2012 – „European e-Skills Week 2012“ je kampaň
zaměřená na podporu a zdokonalování počítačových dovedností u široké veřejnosti a
probíhala od ledna do června 2012. Hlavní aktivitou kampaně v České republice byl test IT
dovedností IT Fitness, který Dům zahraničních služeb nabízel zdarma všem zájemcům na
webové stránce www.itfitness.cz od 1. 3. – 30. 4. 2012. Hlavní cílovou skupinou byly základní a
střední školy i zájemci z řad veřejnosti Test se skládal z 24 otázek a zaměřoval se jak na
teoretické znalosti, tak testoval například schopnost rychle a efektivně vyhledávat informace
na internetu. V roce 2012 test využilo 30 120 Čechů, především žáci a studenti, a zapojilo se do
něj 841 základních a středních škol. Průměrná úspěšnost v testu byla 49,7 %.
„Test ukázal, že čeští žáci a studenti se dobře orientují v otázkách bezpečnosti a etiky internetu
(nejúspěšnější byla otázka týkající se pravidel zveřejňování informací na internetu) a jsou si vědomi
nástrah virtuálního světa. Dobře dopadli i v oblasti teoretických znalostí, například v oblasti složení
počítače, nebo jednotlivých programů a jejich funkcí (např. které zařízení je výstupní nebo k čemu
slouží komprimační program). Největším problémem pro české žáky a studenty byly prakticky
zaměřené úkoly, ve kterých museli pracovat např. s textovými editory, nebo ve kterých museli
vyhledávat konkrétní informace na internetu, jako je vlakové spojení či autor obrázku“, říká
k výsledkům testu Barbora Grečnerová z Domu zahraničních služeb.
Kampaň, byla založena na spolupráci firem a škol, a v České republice se setkala s velkým ohlasem.
Zapojilo se do ní 20 tzv. ambasadorů, škol šířících myšlenky kampaně ve svém regionu a okolí, a
téměř 30 partnerů z oblasti velkých IT firem a klíčových zaměstnavatelů (např. Microsoft, Intel, CISCO
či AV MEDIA) i z neziskového a vzdělávacího sektoru (ECDL, SaferInternet, JŠI, ČVUT, VUT v Brně).
„V roce 2015 bude až 90% všech pracovních míst vyžadovat alespoň základní úroveň počítačových
dovedností, bez nichž nebude možné získat kvalifikovanou práci. Digitální kompetence jsou
nezbytnými dovednostmi 21. století a jejich získávání je klíčovým tématem současného vzdělávání,“
vysvětlujte pozadí kampaně Iva Tatarková, ředitelka DZS.
Kromě testu IT Fitness proběhlo pod hlavičkou kampaně v ČR více než 130 akcí, jichž se zúčastnilo
3100 žáků a 325 učitelů. I na evropské úrovni splnila kampaň svůj cíl, proběhla celkem ve 37 zemích a
do 2335 akcí se přímo zapojilo přes 1 800 000 evropských občanů.
Evropský týden počítačových dovedností byl iniciován Generálním ředitelstvím Evropské komise
pro podniky a průmysl Za realizaci kampaně zodpovídá organizace European Schoolnet a
DigitalEurope, v České republice kampaň koordinoval Dům zahraničních služeb (DZS,
www.dzs.cz/eskills).
Kontakt pro média:
Mgr. Jitka Novotná
Media relations DZS/NAEP
GSM: 723 540 511
email: jitka.novotna@jnpublicity.cz
www.naep.cz

Dům zahraničních služeb
Dům zahraničních služeb (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí
DZS je mimo jiné Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která koordinuje
vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na
www.dzs.cz nebo www.naep.cz.

European Schoolnet:
European Schoolnet (www.eun.org) je síť 30 evropských ministerstev školství a jimi pověřených
organizací, která podporují spolupráci škol a výměnu zkušeností v oblasti těchto předmětů:
matematika, přírodní vědy a informační technologie. DZS zastupuje Českou republiku v síti EUN a
v rámci svého členství realizuje řadu inovativních projektů a aktivit v oblasti ICT, do kterých jsou
zapojeny české základní a střední školy. Více informací je k dispozici na www.dzs.cz/eun.

