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P-KAP

Jak a proč Edusíť

Nové programovací období -> nové programy a cíle a budou se 
vytvářet nové projekty -> potřeba vyhledat experty.

Roztříštěnost a uzavřenost stávajících informačních systémů, 
provazba na konkrétní projekt může způsobit, že dosah na lidi po 
skončení aktuálně běžících projektů skončí -> siť na LinkedIn bude živá 
a neomezená i po skončení projektu.

Zatím neexistuje jednotné, dosažitelné a nezávislé místo, ve kterém by 
byla zajištěna kontinuita kontaktů s těmito experty.



P-KAP

Cíle Edusítě

Do konce roku 2021 sjednotit a aktivovat 250 expertů (v rámci P-KAP) 
dostupných ve 14 krajích, schopných a ochotných poskytovat 
poradenství v 11 oblastech intervencí.

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

Do konce roku 2020 zapojit další 3 projekty do sítě tak, aby se rozšířilo 
množství oblastí a expertů které Edusíť poskytuje.



P-KAP

Přínosy

Možnost rychle a pohodlně vyhledat relevantního experta.

Hodnocení a popis experta je jeho osobním profilem – aktualizuje si ho 
sám, není teda potřeba údržba a aktualizace databáze.

Jednoduchý kontakt a propojení s expertem.
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Kdo do Edusítě patří

Příjemci:
1290 středních škol
4172 základních škol
5287 mateřských škol
xx centra vzdělávání a celoživotního učení
xx krajská pracoviště pro vzdělávání
xxx vzdělávací organizace

Experti:
3500 expertů v oblastech intervence
- stávající odborníci působící jako profesionálové
- naše současné kontaktní osoby na školách
- proaktivní učitelé ze škol s expertními znalostmi
- akademici
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Proč by to měli Příjemci chtít

Chtějí realizovat programy a projekty a potřebují někoho, kdo jim s tím 
pomůže.

Chtějí čerpat prostředky, které jsou k dispozici a potřebují někoho, kdo 
jim s tím pomůže.

Neví, kde takového člověka najít.

Lidi okolo nich, které znají, už nemají kapacitu.
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Proč by to měli Experti chtít

Současní Experti:
• chci být rozpoznán a veden jako Expert,
• chci být vidět a viděn,
• chci se stát tvůrcem centrální metodiky,
• chci si zajistit pracovní uplatnění po ukončení současného projektu,
• chci získat příležitost nových pracovních možností.

Experti budoucí (učitelé atp.):
• chtějí být uznáni jako experti a chtějí se s dalšími sdružovat,
• získání know-how od současných expertů,
• chtějí dostávat a šířit informace v komunitě,
• mohou získat příležitost nových pracovních možností.



P-KAP

Proč by to nemuseli chtít - Bariéry

Příjemci:

• další informační místo,

• nemají přístup na LinkedIn z pracoviště,

• nemají důvěru v systém spravovaný NPI ČR.

Experti:

• další informační systém, kam se musím hlásit,

• strach a averze vůči konkurenci (podpora sítě, která jim 

konkurenci vytváří),

• veřejně dostupné informace o nich,

• averze vůči sociálním sítím – LinkedInu.
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Regitrace

Stejný průběh jako jiná 
sociální síť.

Registrace a ověření na 
emailovou adresu.

Vyplňte profil – je kdykoliv 
možné ho editovat.

https://www.grafton.cz/cs/pro-uchazece/karierni-zona/socialni-site/navod-jak-se-zaregistrovat-a-vyplnit-profil-na-linkedin
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Profil

Co je nutné vyplnit? 
Nic -> vzbuzuje nedůvěru

• Stručnost,
• pravdivost,
• veřejně dostupné, 

informace,
• hodnocení a 

doporučení ostatních.
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Aktivita na síti

Pokud chcete, přidejte 
příspěvky, reagujte na 
příspěvky ostatních.

Pokud nechcete, 
můžete pouze 
pozorovat a přijímat 
obsah a informace.
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Skupiny

• Zažádejte o spojení,
• přidávejte příspěvky,
• reagujte na 

příspěvky,
• získávejte informace.



Děkuji za pozornost

Veřejná skupina - Digitální kompetence neváhejte se přidat.
Marie Vaněčková – garant oblasti Digitální kompetence neváhejte mě 

kontaktovat.

https://www.linkedin.com/groups/13804631/
https://www.linkedin.com/in/marie-van%C4%9B%C4%8Dkov%C3%A1-44909b136/

