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P-KAP

• v rámci projektu P-KAP vzniká otevřená síť odborníků v tematických oblastech 

vzdělávání

• temata: celoživotní učení, digitální kompetence, inkluze, polytechnické vzdělávání, 

čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rozvoj výuky cizích jazyků, 

podpora kariérového poradenství, podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 

kreativitě, odborné vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů, řízení a 

plánování

• celá síť běží na platformě LinkedIn, tematické LinkedIn skupiny jsou místem 

setkávání jednotlivých členů Edusítě, každá skupina je spravována odborným 

garantem, který pravidelně připravuje příspěvky do diskuze a moderuje společnou 

diskuzi

co je Edusíť



P-KAP

• do konce roku 2020 zapojit další 3 projekty do sítě tak, aby se rozšířilo množství 

odborníků, které Edusíť poskytuje 

• do konce roku 2020 v rámci P-KAP sjednotit a aktivovat 250 odborníků dostupných 

ve 14 krajích, schopných a ochotných poskytovat poradenství v 11 oblastech 

intervencí

• vytvořit seznam kontaktů na tyto odborníky

• do poloviny roku 2021 dostat do všech středních škol informaci o existenci Edusítě

cíle Edusítě
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Odborníci a zájemci o dané téma

• odborníci v oblastech intervence, stávající odborníci působící jako profesionálové, 

naše současné kontaktní osoby na školách, proaktivní učitelé ze škol s expertními 

znalostmi, členové ThinkTanků, akademici….

Členové tematických skupin

• odborníci a zájemci přijatí do konkrétních tematických skupin (řídí se pravidly 

skupiny, diskutují k tématu, sdílejí zajímavé informace, zdroje atd.)

Registrovaní odborníci Edusítě

• členové všech tematických skupin, kteří mají zájem poskytovat své know-how, rady 

a služby v určité oblasti vzdělávání příjemcům a za tímto účelem se stali 

registrovanými odborníky Edusítě

komu je Edusíť určena 
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Příjemci

• představitelé uživatelské skupiny Edusítě, kteří hledají registrované odborníky 

Edusítě na svá témata

• 1290 středních škol

• 4172 základních škol

• 5287 mateřských škol

• centra vzdělávání a celoživotního učení

• krajská pracoviště pro vzdělávání

• vzdělávací organizace

• další realizátoři vzdělávacích aktivit a projektů….

komu je Edusíť určena 
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• POTKEJTE DALŠÍ ODBORNÍKY VE SVÉ OBLASTI

• DISKUTUJTE A VYMĚŇUJTE SI INFORMACE S KOLEGY

• MĚJTE PŘEHLED O TOM, CO SE VE VAŠEM OBORU DĚJE

• POMOZTE NÁM VYTVOŘIT AKTIVNÍ SÍŤ

Základní pravidla tematických skupin

• každý zájemce musí požádat o přijetí a jeho žádost je posléze schválena garantem 

skupiny

• každý může sdílet odborné články, názory, postřehy a výstupy své práce s celou 

skupinou, držíme se tématu skupiny

• skupinu nevyužíváme k propagaci vlastních komerčních aktivit 

• administrátoři mají právo diskuzi moderovat, nevhodný obsah korigovat, případně 

až smazat

staňte se členy Edusítě
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• https://www.linkedin.com/groups/13794253/

skupina MG 

https://www.linkedin.com/groups/13794253/


Děkuji za pozornost



Národní pedagogický institut ČR

podpora krajského akčního plánování

www.pkap.cz



Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) zajišťuje metodickou a supervizní podporu

při využívání akčního plánování na úrovni kraje a středních a vyšších odborných škol.


