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Díky systému CIRIL získáte 
dva nástroje v jednom: peda-
gogickou diagnostiku iSophi 
a současně i rozvojový nástroj 

SMART. CIRIL je určen pro cílený rozvoj 
informatického myšlení u dětí ve věku 
od čtyř do sedmi let. Pomocí diagnos-
tického nástroje zjistíte aktuální úroveň 
dovedností dítěte, jež pak díky vzděláva-
címu nástroji SMART cíleně rozvíjíte.

A jak vlastně cílený rozvoj 
funguje?
Speciální STEM report z iSophi pedago-
gické diagnostiky (která však zahrnuje 
i další reporty pro pedagogy i rodiče) zob-
razí aktuální stav dovedností důležitých 
pro informatické myšlení. V návaznosti 
na tato zjištění zvolíte odpovídající úroveň 

vzdělávacího nástroje SMART (aplikace 
pro tablet a dřevěné pomůcky). Dítě tedy 
pracuje s těmi úkoly, které odpovídají 
jeho aktuálním potřebám. Pro zjištění po-
kroku dítěte opět využijete diagnostiku, 
jež poskytne detailní informaci o tom, ve 
kterých oblastech a jak se dítě zlepšilo.

Systém CIRIL se zaměřuje na rozvoj 
prostorového vnímání, které umožňuje 
chápat vztahy mezi jednotlivými předmě-

ty nebo předměty mezi námi. Dále je dů-
raz kladen na rozvoj v oblasti zrakového 
vnímání. Zvláštní pozornost je věnována 
matematickým dovednostem a v ne-
poslední řadě je rozvíjeno algoritmické 
myšlení, čímž jsou děti vedeny k myš-
lení k vytváření struktur, posloupností 
a k předjímání postupu.

CIRIL a jeho JEDINEČNOST

Cílenost • – dle potřeb dítěte zjiště-
ných pomocí diagnostiky je nastave-
na odpovídající úroveň úkolů v rozvo-
jovém nástroji.
Pozitivní vliv na další oblasti • – slu-
chové vnímání, rozvoj vnímání času, 
přechod do symbolických systémů, 
rozvoj porozumění řeči a pojmům.
Zpětná vazba • – slovem a vizualizací.
Vhodné pro skupinovou i individuál-• 
ní práci. 

Pedagogicko-psychologická poradna 
STEP, s. r. o.

Systém CIRIL pomáhá zjišťovat aktuální dovednostní úroveň dítěte v oblasti informatického myš-
lení, díky čemuž jej můžete následně cíleně rozvíjet. Jak konkrétně takový cílený rozvoj funguje? 
V následujícím článku vám jedinečnost tohoto systému vysvětlíme.
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Národní plán obnovy pro MŠ
umožňuje zakoupit systém iSophi CIRIL

Kde získat více informací?

Systém CIRIL je možné pořizovat z prostředků poskytovaných školám v rámci 
Národního fondu obnovy na digitální technologie. Uvažujete o pořízení systému 
CIRIL? Zavolejte nám na 770 178 961 nebo napište na info@isophi.cz, případně 
využijte eshop.isophi.cz.


