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Edusíť: představujeme
Katalog odborníků Ve vzdělávání
DANlELA KRAtvtul_ovÁ

Projekt P'KAP stojí u zrodu Edusítě - jednotného, přehledně čIeněného katalogu
registrovaných odborníků ve vzděIávání - Iidí potřebné kvatifrkace a zkušenoští
v požadovaném regionu, které je možné jednoduše, okomžitě kontaktovat prostřednictvím
odkazu na jejich profil na profesní síti Linkedln (Ltn).
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Jak zlepšit materiálně technické vybavení školy a z čeho ho
financovat? Jak maximálně vyuŽívat moderní technologie,
zabezpečit data, vzdělávat a motivovat pedagogy, aby sle-
dovali nové trendy (pokud moŽno nejen) ve svém oboru?
Nebo také kde najít a čím přilákat nové učitele, aby nastou-
pili právě na vaši školu? Jak se vůbec dělá ,,školní marke-
ting"? Zejména v odborném vzděláváníje třeba aktualizovat
vzdělávací obsahy, aby odpovídaly potřebám praxe a od-
rážely vývojové trendy v oboru, hledat nové a prohlubovat
stávající možnosti spolupráce s firmami. A to nemluvíme
o řadě dalších témat, která jetřeba řešit. Namátkou jmenujme
společné vzdělávání, nábor Žáků, jejich uplatnění po ukon-
čení studia, případně jejich předčasné odchody. Připravit
a uskutečnit projekty, programy a nejrůznější aktivity od
A do Z (od prvotního nápadu a jeho administrace až po vy-
hodnocení realizované akce a další vyuŽití získaných výstu-
pů)jen vlastními silami a často nad rámec běžných pracov-
ních povinností je pro řadu škol náročné.

Na aktuálních projektech a programech se školami sice nej-
různější odborníci spolupracují, většina z nich však ze škol-
ního života zmizí s koncem příslušného projektu. V lepších
případech zůstává osobní vazba na konkrétního člověka.
ovšem dotyčný už nemusí mít pro další školní aktivity ča-
sovou kapacitu nebo kontakt ze školy odchází i s učitelem,
který ho udržoval. Vedení školy tak opakovaně stojí před
problémem, kde hledat další odborníky pro své nové pro_
jekty a plány.

Katalog odborníků ve vzdělávání'
zn. rychle, snadno, on-line

Národní pedagogický institut, resp. jeho projekt P-KAP, stojí
u zrodu Edusítě, koncepčně nového řešení, které propojuje
ško|y s odborníky na vzdělávání. Edusíť nabízí moderní ná-
5troj - on-line Katalog odborníků ve vzdělávánípokrývající
všechny tematické obsahové oblasti akčního plánování i ob-
last strategického řízení a plánování. Je to v podstatě jakási
,,živá" celorepubliková metodická síť, v níŽ můžete filtrovat
odborníky podle oborů i podle krajů, jejíž výhodou je, že zů-
stává aktuální.

Princip je, jak už to občas bývá, docela jednoduchý. Neob-
jevuje Žádné Ameriky, jen v nových souvislostech využívá
toho, co uŽ řadu let spolehlivě funguje: profesnísociálnísít
Linkedln (Lln). Na níse sdruŽují lidé prezentujícísvé odbor-
né dovednosti, pracovní zkušenosti, diskutují o profesních
tématech, vzájemně se inspirují, navazují spolupráci, zapo-
jují se do skupin stejně zaměřených specialistů a V nepo-
slední řadě zde hledají práci nebo naopak nové zaměst-
nance.

Máte zájem o některé z témat? Připojte se!

KdyŽ před více neŽ dvěma lety na půdě projektu P-KAP vzni-
kal model Edusítě - on-line Katalogu odborníků, nejeden
z kolegů namítal (jak to ostatně u mnohých novinek bývá),
že pro uživatele můŽe býtnavázání katalogu na profesníso-
ciální síť Linkedln problém: Vždyť pedagogové či pracovníci
zřizovatele, školských úřadů nebo realizačních týmů MAP
a KAP jsou zpravidla v zaměstnaneckém poměru. Proč by
měli být motivovaní udělat si profil na profesní síti, pokud
sami vlastní sluŽby nenabízejí? domníváli se tenkrát.

Dnes je už všechno jinak. Nenadálý přechod do distanční vý-
uky mnohonásobně akceleroval rozvoj digitálních kompe_
tencívšech pracovníků ve školství. on-line fóra a sociálnísítě
se staly nejrychlejším a široce dostupným zdrojem potřeb-
ných informací, sdílení zkušeností i kanálem zprostředkují
cím pomoc s řešením konkrétních problémů. A v postpan-
demických časech uŽ můžeme z nových zkušeností, znalostí
a dovedností těžit.

Tematické oborové skupiny

Projekt P-KAP založil a spravuje 11 oborových tematických
linkedinových skupin Úzce provázaných s oblastmi krajské-
ho akčního plánování (Řízení a plánování; odborné vzdě-
lávání a spolupráce škol se zaměstnavateli; Polytechnické
vzdělávání; Digitální kompetence; Podpora kompetencí
k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; Kariérové poradenství
vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání; lnkluze;
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Celoživotní učení; Čtenářská gramotnost; Matematická gra-
motnos| Rozvoj výuky cizích jazyků).

Vlastníky a správci těchto skupin jsou odborní garantijed-
notlivých tematických oblastí, kteřízájemce z řad členů pro-
fesnísítě Linkedln přijímají do příslušné oborové skupiny,
případně některé na základě jejich profesního působení
do skupiny aktivně zvou. Zároveň pravidelně připravují
příspěvky a moderují společnou diskusi.

Procedura žádosti o Vstup do tematické oborové skupiny
a jejího přijetí směřuje k tomu, Že se v této skupině schá_
zejí členové, kteří mají zájem o danou oblast a témata,
která se v ní řeší, chtějí se inspirovat, sdílet zkušenosti,
diskutovat... Spolu s přijetím do tematické skupiny se
nový člen seznamuje s etickým kodexem, který mj' zapo-
vídá propagaci vlastních komerčních produktů a sluŽeb
formou skryté reklamy či uráŽlivé a dehonestující reakce
na příspěvky jiných členů.

Každá oborová tematická skupina je otevřená v tom smys-
lu, Že jejíexistence je dohledatelná všemi členy sítě Lln, ale
obsah děníve skupině se zobrazíjen členům dané skupiny.
V září 2021 měly tyto skupiny více neŽ tři tisíce členů - od_
borníků ze vzdělávacích institucí státních i nestátních, z fi-
rem, profesních sdruženíaj. (přesně 3250 členů k21.9.).
Najdete mezi nimi pedagogy, pracovníky managementu,
kouče, lektory, mentory, konzultanty, technické, ll ka-
riérové a další poradce, odborníky na PR a marketing ve
vzd ělává n í, socjá l n í pracovn íky, psych ology, preventisty. . .

Edusíť se postupně rozrůstá

Z aktivních členů jednotlivých tematických oborových sku-
pin, kteří mají zájem poskytnout své sluŽby a podělit se
o vlastní know-how, vznikla a dál se rozšiřuje Edusíť _ Kata-
log odborníků ve vzdělávání (www.edusit.cz). V dalších mě-
sících se Edusíť začne rozrůstat o nové tematické vzdělávací
oblasti, přesahující témata krajského akčn ího plánová n í.

Edusíť - Katalog odborníků tedy nabízí moŽnost zdarma vy-
hledat kontakty na konkrétní lidi podle oblasti, ať už v rámci
celé ČR, nebo v jednotlivých krajích. U kaŽdého registrova-
ného odborníka nabízí katalog kontaktní e-mail a odkaz na
jeho Lln profil, jejichŽ prostřednictvím se může zástupce
školy, týmů místních či krajských akčních plánů a dalších
státních i nestátních aktérů s dotyčnými spojit a domluvit si
spolupráci na konkrétní projekty a aktivity.

Zajímáli člověka, který se pohybuje v oblasti vzdělávání, ja_

kými tématy žije jeho obor za hranicemi školy, kraje nebo
republiky, dává smysl, aby se zapojil do profesní sociálnísítě,
připojil se ke,,své" tematické skupině a navázal kontakt s lid-
mi, kteří mají podobný zájem a s nimiŽ by se, nebýt on-line
prostředí; možná nikdy nesetkal. A je-li moŽnost najít v katalo-
gu odborníky na témata, která chcete řešit, můžete se rovnou
podrobněji seznámit s profesním profilem daného odborníka
a poslat mu vzkaz třeba právě prostřednictvím této sítě.

Podrobnosti o Edusíti, jejímž provozovatelem je Národní peda-

9ogický institut České republiky, najdete na www.edusit.cz.

PhDr. Daniela Kramulová, publicistika projektu P-KAB Národnípedagogický institut České
republiky
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