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Žijeme v digitálním věku!

Naše děti jsou 
digitálními občany

Věděli jste, že?

prezentace_cz.mp4


Věděli jste, že…?

1. 10 nejžádanějších zaměstnání roku 2010 ještě
neexistovalo v r. 2004.

2. Připravujeme studenty na zaměstnání, která ještě
neexistují s technologiemi, které nebyly dosud
vynalezeny, aby řešili problémy, o kterých doposud
nevíme, že problémem jsou.

3. Množství technických informací se každé dva roky
zdvojnásobuje. Pro studenty čtyřletého studia
technických oborů to znamená, že ve třetím ročníku
studia je již polovina naučených informací zastaralá.



Předškoláci jsou fascinováni 
technologiemi!

Ale jak se připravit 
na jejich používání 

rozumně a správně?



WWW.DIGILIT4KIDS.COM

PŘEDSTAVUJEME ADLC:
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Naše současné cíle:

- Zvýšit povědomí o technologické gramotnosti a 
podporovat ji v rámci vzdělávání v raném věku;

- Poukázat na to, jak mohou být digitální technologie a 
moderní nástroje použity v souladu s tělesným 

rozvojem nejmenších dětí;

- Studovat účinky využívání technologií v rámci 
předškolního vzdělávání;

- Propojit odborníky v oblasti technologické gramotnosti 
a nalézat optimální řešení jak pro formální, tak pro 

neformální vzdělávání.



PŘEDŠKOLÁCI & TECHNOLIGIE

HROZBY

• Čas strávený u obrazovky (vývoj 
akomodace oka)

• Pasivní trávení času 

• Závislost na hrách, PC aktivitách,
YouTube 

• Nedostatek sociálních interakcí

• Zpožděný vývoj verbálních 
schopností, zvyšující se procento 
logopedických obtíží

• Preference virtuálního života 
před reálným

PŘÍLEŽITOSTI
• Připravenost na život 

v 21. století

• Technologická a informační 
gramotnost

• Samostudium a dosah 
náročnějšího obsahu 

(obohacení pro nadané 
děti)

• Rozvoj tvořivého 
a flexibilního myšlení



Je zapotřebí učit děti,
JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT TECHNOLOGIE 

JEŠTĚ VE VĚKU, 
kdy se učí mluvit a chodit.

V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU!



Do roku 2010 AAP (Americká akademie 
pediatrů) striktně odmítala využívání 

obrazovek s předškolními dětmi…

Dle výzkumů posledních 10 let 
MÁ MNOHEM VĚTŠÍ VLIV 

NEŽ ČAS STRÁVENÝ U OBRAZOVEK
kvalitní digitální obsah

a ZPŮSOB, JAK JSOU ZAŘÍZENÍ DĚTMI 
POUŽÍVÁNY!



NÁVODY PRO RODIČE 
když vystavují děti technologiím

Obecná pravidla:
• Strukturujte čas při elektronických zařízeních.

• Zapojte fyzický pohyb.

• Při čtení na obrazovce se ptejte otázky, hrajte s dětmi hry.

• Stanovte si chvilky bez technologií jako pravidlo.

• Stejně tak při delší jízdě autem rozdělte čas na technologický
a tech-free.

• Hodně s dětmi komunikujte.

• Používejte technologie pro vytvoření kvalitního času s dětmi!

• POUŽIJTE ZAŘÍZENÍ K TOMU, ABYSTE DÍTĚ
OD NĚJ DOSTALI PRYČ!



Jak se budou naše děti učit za pět, 
deset či patnáct let?
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Možnosti spolupráce 
s ADLC:

- podání šablony na vybavení MŠ technologiemi
- možnost využití partnera pro sepsání žádosti

AVITEUM S.R.O.
Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková
Praha 6 tel.: +420 773 423 364
Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková
www.aviteum.cz  zdenka@aviteum.com, 



Možnosti spolupráce 
s ADLC pro nejbližší období 

2019:

- Tvorba sítě školek dobré praxe
- Ověřování aplikací v praxi a jejich hodnocení
- Spolupráce na vývoji subproduktů
- Posty na facebooku a instagramu
- Odborné články a praktické typy pro učitelky 
- v MŠ
- Spolupráce na grantech / projektech



KURZY DVPP
V akreditačním řízení tři kurzy DVPP:

8 hodinový: Budoucnost všemi smysly – digitální 
gramotnost v MŠ

6 hodinový: Dotkni se budoucnosti – digitální 
gramotnost v MŠ 

4 hodinový: Lipa Land: dobrodružství s tabletem 
i bez něj 
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