Vzdělávací přednášky a semináře
Cílem je upozornit rodiče českých dětí na možná rizika používání digitálních technologií, zároveň ale
i objasnit, že technologie mohou sehrát i velice pozitivní roli v dětském učení. Přednášky a semináře
představují data a informace z aktuálních výzkumů, účastníci by si měli odnést dovednosti o tom, jak
média využívat ve výchově efektivně a bezpečně.
Následující seznam přednášek představuje naší základní nabídku. Tu je ale možno upravit dle
konkrétních požadavků organizace.

Obrazovky a ti nejmenší
V rámci workshopu představíme rodičům nejdůležitější zásady používání videí a dotykových aplikací s
jejich dětmi v batolecím a předškolním věku. Dotkneme se obecně tématu obrazovek v životě malých
dětí a jejich možných pozitivních či negativních vlivů. Vše je zasazeno do rámce psychologických témat,
která jsou typická pro tuto věkovou skupinu. V rámci workshopu budou moci rodiče shlédnout příklady
povedených aplikací a vyzkoušet si hru v některých z nich.
-

Pravidla, zásady a důležité návyky při používání technologií s
dětmi ještě, než půjdou do školy
Jak vybírat aplikace, ale i pohádky pohádky pro děti?
Interaktivní knihy, rozvíjí opravdu literární dovednosti u dětí?
Problémy s pozorností, ADHD
Modré světlo

rodiče dětí 0 - 5 let
- budoucí rodiče

První telefon, první youtuber, první on-line hra…
Určeno pro rodiče odrostlejších dětí a tyto děti samotné. Důležité otázky, které bychom měli uvažovat
při pořízení prvního telefonu a samostatného brouzdání dětí na internetu. Vše je zasazeno do rámce
psychologických témat, která jsou typická pro tuto věkovou skupinu.
-

Digitální stopa
Kyberšikana
Sexting, pornografie
Návyky pro efektivní učení s obrazovkami
Rodičovská kontrola

rodiče dětí 6 - 14 let
- děti 6 - 14 let

Digitální závislost
Informace, zásady a praktické rady v rámci témat digitálních závislostí. Téma, které se bez nadsázky
týká nás všech - rodičů, prarodičů i bezdětných.
-

Co je digitální závislost - specifika, hlavní problémy a jak jí
poznat
Co k ní vede a jak z ní ven?
Prokrastinace, FOMO apod. - obsesivně kompulzivní chování
a smartphone

děti - dospělí - rodiče prarodiče - bezdětní

Digitální řidičák
Obecnější přednáška pro široké spektrum publika, které zajímá téma technologií v životě rodičů
a dětí. Zaměříme se na prezentaci výzkumů, které se týkají otázek negativních vlivů technologií,
možností jejich minimalizace a v neposlední řadě také vzdělávacího aspektu a použití technologií.
-

Kompetence důležité k bezpečnému životu on-line
Pravidla, zásady a důležité návyky při používání technologií
s dětmi v různém věku
Digitální závislost
Návyky pro efektivní učení s obrazovkami
Rodičovská kontrola

rodiče - budoucí rodiče učitelé - vedení škol

Hrajeme si chytře je nezisková iniciativa, která vznikla díky dvěma maminkám, jež se zamýšlely nad
možnými škodlivými, ale i edukativními účinky technologií na jejich děti. Protože český web tehdy
nenabízel žádné kvalitní zdroje informací, rozhodly se tuto otázku zkoumat hlouběji a dělit se o své
poznatky s ostatními rodiči online. Na hrajemesichytre.cz zpracovávají informace z aktuálního
světového výzkumu tak, aby byly pro české rodiče srozumitelné a praktické. Hodnotíme zde vzdělávací
aplikace a navrhujeme offline aktivity, kterými může rodič na virtuální hru navázat doma nebo venku.

Tímto způsobem lze nové poznatky z obrazovky zasazovat do reálného
kontextu a životní zkušenosti dítěte. Lze je propojit s reálným v rámci
společné rodinné hry.
Hrajeme si chytře je součástí širší mise šířit poznatky o negativních, ale i
pozitivních vlivech technologií na dětský život. Přednášíme v mateřských
centrech, připravujeme program pro školní děti, skrze online poradnu pomáháme českým rodičům. V
současné chvíli spolupracujeme s odborníky na ADHD, dětskými psychology a adiktology na širších
projektech osvěty veřejnosti.
http://hrajemesichytre.cz/
https://www.facebook.com/hrajemesichytre
Týden - rozhovor o technologiích v dětském životě: https://bit.ly/2ChIXDS
TV NOVA - reportáž o iniciativě Hrajeme si chytře https://youtu.be/7tdaQyvy1c0
Mgr. Michaela Slussareff, PhD.: Již 10 let se věnuje výzkumu vzdělávacích
možností videoher. Jejími dalšími tématy jsou mobilní technologie, geolokační
vzdělávací hry a dotykové aplikace pro děti. V rámci doktorského výzkumu měla
možnost působit na Parson New School of Design v New Yorku a Linnaeus
centru pro výzkum ve vzdělávání na Univerzitě v Gothenburgu. Momentálně
pracuje na Univerzitě Karlově, oboru Studia nových médií, kde přednáší o
technologiích ve vzdělávání, kulturních institucích a o interakčním designu.
Mgr. Zdeňka Černá: Vystudovala ochranu a tvorbu životního prostředí na PřF
Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia se věnovala environmentální
výchově, pracovala jako lektorka na Toulcově Dvoře, centru ekologických aktivit
Sluňákov. Absolvovala stáž na Leuphana Universität v Lüneburgu a
environmentálním centru Schubz, kde se poprvé setkala s využíváním aplikací
ve výchově předškolních děti a jejich propojení s přírodním okolím. Absolvovala
kurzy Respektovat a být respektován, Osobní a osobnostní rozvoj (NIDV), První
pomoc u malých dětí, Zážitková pedagogika (PŠL).

