
                       
 

Tým projektu DigiKatalog na rok 2020 připravuje 

 

EVALDO je veřejně dostupný online nástroj pro autoevaluaci přenositelných 

digitálních kompetencí dospělých. 

 

Na základě interakce s aplikací simulující reálné prostředí získá uživatel 

informace o úrovni svých digitálních kompetencí včetně porovnání s ostatními 

uživateli. V závislosti na dosaženém výsledku pak EVALDO doporučí další 

individuální postup pro rozvoj digitálních kompetencí. 



                       
 

Díky propojení s online vzdělávacím systémem, jehož jádrem je databáze 

digitálních učebních materiálů pro rozvoj přenositelných digitálních 

kompetencí, nabídne EVALDO uživateli relevantní vzdělávací programy, 

například edukační videa či online kurzy zaměřené na rozvoj konkrétních 

digitálních kompetencí. 

 

Na rok 2020 chystáme spuštění pilotního scénáře Občan, simulujícího běžné 

životní situace, které lze řešit s využitím digitálních technologií. Výhledově pak 

vzniknou i další scénáře přizpůsobené požadavkům specifických cílových 

skupin. 

 

Zaujal vás EVALDO?  

Nabízíme vám spolupráci při testování námi vyvinutých aplikací pro rozvoj 

digitálních kompetencí. Budeme rádi, když si EVALDO a další připravované 

nástroje vyzkoušíte sami na sobě nebo jako zaměstnavatelé či vedoucí 

pracovníci. Pokud máte zájem o navázání formální či neformální spolupráce, 

napište nám na info@digistrategie.cz.



                        
 

PortálDigi Místo pro rozvoj vašich digitálních kompetencí 

PortálDigi (portaldigi.cz) je webová stránka projektů DigiStrategie 2020 a 

DigiKatalog, která obsahuje vyčerpávající množství informací k digitální 

gramotnosti, digitálnímu vzdělávání, digitalizaci a pracovnímu trhu. 

 DigiZprávy – novinky ze světa digitálních technologií, aktuality z projektů 

a další tematické zajímavosti 

 DigiVzdělávání – online kurzy zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí 

 DigiVidea – edukační videa z oblasti digitální gramotnosti, vzdělávací 

webináře a rozhovory s odborníky 

 

 Metodiky a studie – volně použitelné metodické materiály připravené 

naším týmem 

 DigiData – souhrn statistických údajů a informací o stavu digitální 

gramotnosti obyvatel ČR 

 DigiSlovník – výklad důležitých pojmů z oblasti digitální gramotnosti 

 DigiKalendář – přehled akcí a událostí zaměřených na digitální 

gramotnost 



                       
 

 

Projekt Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (DigiStrategie 

2020) vytváří analýzy a metodické dokumenty pro zvýšení efektivity a 

dostupnosti v oblasti dalšího vzdělávání digitální gramotnosti. Zástupcům 

cílových skupin i běžným uživatelům usnadňuje orientaci v tématech 

digitálních technologií. 

 

Projekt Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců 

v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog) vytváří sadu nástrojů, metodik 

a doporučení pro rozvoj digitálních kompetencí. Připravuje především veřejně 

dostupný online nástroj EVALDO pro autoevaluaci digitálních kompetencí. 

V projektu vycházíme z evropského rámce rozvoje digitálních kompetencí 

a porozumění digitálním kompetencím DIGCOMP 2.1. 

Oba projekty zpřístupňují informace ke zvýšení digitální gramotnosti na 

jednom místě, kterým je PortálDigi. 

 e-mail: info@digistrategie.cz 

 web: portaldigi.cz | digistrategie.cz | digikatalog.cz 

 facebook: fb.com/digistrategie.cz 

 
Projekty Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (zkráceně DigiStrategie 
2020, reg. č. projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0005634) a Rozvoj systému dalšího 
vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí 

(zkráceně DigiKatalog, reg. č. projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0007851) realizuje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekty jsou financovány z ESF prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 


