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ANOTACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU 

NAŠE ŠKOLIČKA JE PILNÁ JAKO VČELIČKA 

PROGRAM NA ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ 

PEDAGOGŮ V MŠ 

 

 

 

Anotace vzdělávacího programu 

Kurz je určen pro učitele mateřských škol, kteří mají zájem rozvíjet informatické myšlení dětí 

v mateřských školách. Vzdělávací program je postaven v souladu s Evropským rámcem digitálních 

kompetencí pedagogů (DigCompEdu), k jejichž rozvoji cíle programu směřují. 

Vzdělávací program složen z: 

• prezenčních seminářů (2 x 8 hodin výuky),   

• webinářů (10 x 3 hodiny výuky), 

• individuálních konzultací (3 hodiny na účastníka). 

V současné době řada mateřských škol pořizuje programovatelné hračky, jedním z příkladů je 

tzv. robotická včelka Bee-Bot. Tato mechanická programovatelná hračka se pohybuje po krocích 

ve 4 směrech: dopředu, dozadu, doleva a doprava. Jeden krok (pohyb po jednom dílku podložky) měří 

15 cm. Jednoduchými tlačítky mohu děti včelku naprogramovat až na 40 kroků. Spolu s včelkou lze také 

pořídit různé typy podložek s obrázky.  

Včelka je v lepším případě využívána jako prostředek pro výuku matematické, čtenářské gramotnosti, 

při použití různých podložek či obrázků se učitelka může s dětmi věnovat různým aktivitám 

(např. poznávání barev, zvířat, ročních období atd.), v mnoha případech je ale využívána pouze jako 

hračka, kdy dítě má za úkol naučit včelku „zaparkovat“ na předem vybrané políčko na používané 

podložce. Vzhledem k tomu, že řada učitelek mateřských škol nikdy neprogramovala (s příchodem 

pokročilé IT techniky do škol se přešlo od programovacího přístupu k čistě uživatelskému – na většině 

základních škol se programování již minimálně 20 let nevyučuje), nemůže dětem vysvětlit základy 

algoritmizace a robotiky a využít pro preprimární vzdělávání. 
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Cíle vzdělávacího programu 

Vzdělávací program sleduje 2 cíle. Prvním cílem vzdělávacího programu je objasnit pedagogům 

mateřských škol principy algoritmizace, aby byli schopni je zařadit do výuky v mateřské škole a dětem 

zprostředkovat základy algoritmizace a robotiky. Druhým cílem je pak zvýšit digitální kompetence 

pedagogů mateřských škol, především se zaměřením na využívání cloudových aplikací. 

Účastníkům vzdělávacího programu (pedagogickým pracovníkům mateřských škol) budou předány 

potřebné profesní kompetence v oblasti rozvoje informatického myšlení dětí v mateřských školách ve 

vazbě na Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů. 

Formy 

Seminář, webinář, konzultace 

Metody  

Výklad, interaktivní přednáška, diskuze, didaktické hry, individuální a skupinová výuka, praktický 

nácvik. 

Hodinová dotace 

46 vyučovacích hodin z toho:  

16 vyučovacích hodin prezenční seminář  

30 vyučovacích hodin on-line (webinář) 

3 hodiny konzultací na účastníka (online, face to face, telefonicky) 

Obsah vzdělávacího programu 

Prezenční vzdělávání 

1. Práce s Bee-botem 

2. Cloudové aplikace 

Webináře 

1. Práce s digitálními zdroji v MŠ 

2. Rozvoj informatického myšlení v prostředí MŠ 

3. Rozvoj informatického myšlení u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

4. Programovatelné hračky a pomůcky v MŠ 

5. Praktické úlohy pro práci s bee-botem  

6. Digitální aplikace využitelné ve výuce v MŠ 

7. Algoritmizace jako nástroj v rozvoji čtenářské a matematické pregramotnosti a dalších 

kompetencí dětí mateřské školy 

8. Využití digitálních nástrojů pro hodnocení vzdělávání 

9. Bezpečnost v on-line prostředí 

10. Téma bude určeno dle potřeb a požadavků konkrétních účastníků vzdělávacího programu 
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Individuální konzultace 

Skupinové vzdělávací aktivity v prezenční a online formě budou doplněny konzultacemi pro účastníky 

vzdělávacího programu, v nichž kterých budou moci řešit a zdokonalovat široké spektrum digitálních 

dovedností. 

 

Vazba vzdělávacího programu na Evropský rámec digitálních kompetencí 

pedagogů (DigCompEdu) 

Navrhovaný vzdělávací program podporuje rozvoj všech 5 oblastí DigCompEdu. 

1. Profesní zapojení učitele – profesní kompetence budou rozvíjeny vzájemnou komunikací pedagogů 

nad probíranou tématikou. Téma bude diskutováno v rámci pedagogického kolektivu, v komunikaci 

mezi jednotlivými mateřskými školami, které budou v rámci předkládaného programu vzdělávány. 

Kladen bude důraz na hodnocení výsledků uplatňování poznatků v pedagogické praxi, výsledky reflexí 

budou jako příklady dobré praxe sdíleny prostřednictvím otevřeného komunikačního prostředí pro 

školy participující na projektu i pro ostatní pedagogy.  

2. Digitální zdroje – pedagogové budou vedeni především k využívání digitálních zdrojů. Základním 

nástrojem pro komunikaci bude prostředí pro organizaci druhé poloviny vzdělávacího programu, která 

bude vedena jako tzv. webinář. Úspěšné výstupy vzdělávacího programu budou realizátorem 

vzdělávacího programu zveřejňovány ve veřejně přístupném cloudovém prostředí. Učitelé budou 

v rámci prezenční části vzdělávacího programu upozorněni na externí zdroje, kde je možné dohledat 

digitální vzdělávací materiály (www.rvp.cz, www.dumy.cz apod.). Protože předpokládáme, že budou 

účastníci zpracovávat vlastní metodické materiály, budou v rámci výuky poučeni o ochraně 

a dodržování autorských práv a o ochraně osobních údajů. 

3. Digitální hodnocení – předmětem vzdělávacího programu je práce s novým zařízením – robotickou 

včelou. Učitelé budou proškoleni v práci se zařízením pochopitelně tak, aby s ním uměli sami dobře 

zacházet, ale zároveň aby děti, které budou vzdělávat, vedli ke správnému využití práce s robotickou 

včelou, k vzájemné kooperaci a k jejich případné samostatné činnosti s tímto zařízením. 

4. Výuka – práce s robotickou včelou není pouhou hrou. Učitelé budou vedeni k tomu, aby se z hračky 

stal prostředek výuky směřující k rozvíjení kompetencí dítěte směrem k informatickému myšlení 

(algoritmizace a robotizace v předškolním vzdělávání). Zároveň jim budou poskytnuty takové 

informace, aby byli schopni vyhodnotit pokrok dítěte ve výuce a další postup ve výchově a vzdělávání 

upravit tak, aby směřoval k úspěšnému výsledku. 

5. Podpora žáka – učitelé budou instruováni tak, aby byli schopni rozvíjet informatické myšlení u dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami, aby výuku vedli diferencovaně s ohledem k individuálním 

potřebám každého dítěte. Použitá technologie (robotická včela) navíc při správném vedení je dobrým 

prostředkem k aktivnímu zapojení dítěte do výuky a k jeho samostatné práci. 

 

 


