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1 EduFórum inspiruje a propojuje 
 

EduFórum je podhoubím inovacím ve vzdělávání v České republice. Mapuje inovativní vzdělávací projekty a 

pořádá společná setkání, kde své myšlenky, činnost a výsledky této činnosti inovátoři prezentují. Vzájemně je 

sdílena inspirace, know-how i kontakty. Setkání jsou otevřená každému, kdo se zajímá o inovace ve vzdělávání.  

 

1.1 Začátky naší činnosti 
 
První setkání se začala odehrávat již v roce 2012. Cílem se stalo ukázat veřejnosti paletu možností / projektů / 

činností lidí, kteří ke vzdělávání v celé jeho šíři přistupují novými způsoby. Krystalizoval jak formát setkání, tak 

nároky na výsledky. Podpora okolí potvrdila potřebnost osobních setkání všech, kteří se zajímají o inovace ve 

vzdělávání. Setkání se stala pravidelnými. Vyzkoušely se jak návštěvy konkrétních míst, kde dochází k inovacím 

(školy / neziskové organizace), tak tématicky zaměřená setkání oproti tzv. mixům s pestrou paletou inovací různě 

tématicky zaměřených. 

 

Reflektujeme potřebu společného, neformálního a otevřeného prostoru pro pravidelné setkávání neziskového 

sektoru aktivního ve vzdělávání, učitelů posouvajících vlastní výuku kupředu k novým přístupům, rodičů 

zajímajících se o současné vzdělávací metody a také široké veřejnosti, které má zájem dozvědět se nové informace 

o možnostech v současném vzdělávacím systému, ať už ve škole, či mimo školu.  

 
1.2 Inspirace, podpora, networking 
 
Základní pilíře, o které se současné setkávání EduFórum opírá je inspirace, podpora a networking. Inspirujeme 

prezentacemi inovací, které zde probíhají. Každý prezentující oslovuje posluchače s novou činností ve výuce či 

mimo ni, která posouvá vzdělávací proces novými směry. V rámci networkingu, který probíhá po prezentacích a 

dotazech podporujeme sdílení zkušeností, názorů, nápadů, dochází k výměně kontaktů. Na každém setkání 

podporujeme každého účastníka ve sdílení svých činností, výměně kontaktů a propojení se zajímavými osobnostmi 

ve vzdělávání.  

 
1.3 Formát setkání jako důležitý prvek 
 
Každé setkání má pevný formát, který se stal tradicí. Začínáme vždy představením každého, kdo na EduFórum 

setkání dorazí. Záměrem je sdílení se všemi svého jména a několika klíčových slov, které charakterizují naši práci, 

popřípadě činnosti, na kterých se podílíme a rádi bychom o nich hovořili v networkingu. Vzájemné představení 

každého z nás je podporou, díky které můžeme při networkingu začít diskutovat s těmi správnými osobami. Na 

každém setkání EduFóra je vždy pět prezentujících, kteří mají pět minut na svou prezentaci a následně má 

publikum pět minut na doplňující otázky. Celé setkání provází moderátor, který dbá na dodržování každého prvku 

tvořícího jedinečnou atmosféru na setkání. Po prezentacích následuje podstatná část setkání, a to již zmíněný 

networking. 

 

Vzdělávání je záležitostí nás všech a je velmi pestré – zajímá nás vše a všichni, kteří se v něm angažují, ať už se 

jedná o formální, neformální, firemní či zájmové vzdělávání. 
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2 EduFórum vzdělává 
 

Smysluplnost setkání, kde se prezentují významné myšlenky umožňující posouvat vzdělávání novými směry se 

stala otázkou pro organizátory akce v jejích začátcích. Sdílení by mělo jít za hranice setkání a obohatit kohokoli, 

kdo bude mít zájem se vzdělávat a obohatit ať už svou výuku či zájmový útvar. Využití internetového sdílení videí 

dává EduFóru nový rozměr. 

 

2.1 Videozáznam jako nástroj vzdělávání 

 

Šiřitelnost záznamů, které na setkáních vznikají, umožnilo prostředí slideslive.com. Pod hlavičkou EduFórum je 

sdíleno již 120 videí, které jsou 120 prezentacemi inovátorů prezentujících v Praze, Brně nebo Ostravě. Možnosti, 

které nabízí slideslive.com umožňují sdílet s kýmkoli, kdo se na slideslive podívá nejen hlasovou stopu, ale také 

celkový obraz synchronizovaný s prezentací v powerpointu, kterou si každý prezentující na setkání připraví. 

Nahrává se jak samotná pětiminutová prezentace, tak i následné dotazy. Celkový záznam má tak pouze 10 minut, 

během kterého se dozvíme nejen o jakou inovaci ve vzdělávání se jedná, ale také jaké jsou výsledky činnosti 

s touto inovací či jak ji můžeme využít sami. Na konci každé prezentace nás čeká kontakt na prezentéra. Zda využít 

náš čas pro shlédnutí prezentace můžeme zjistit tak, že si přečteme připojené anotace. 

3 EduFórum se rozšiřuje 
 

Přenositelnost formátu setkání EduFórum do nových měst, kterými se v roce 2013 stalo Brno a v roce 2015 

Ostrava, ukázalo, že je formát přenositelný i do dalších měst. Pražská pobočka EduFóra tak nabízí podporu všem 

aktivním lidem ve vzdělávání, kteří by chtěli spustit EduFórum v jejich vlastním městě. Cílem je aktivity společně 

evidovat, scházet se a propojovat i mezi jednotlivými městy. 

Koncept EduFóra je rozšiřován i na nové obsahové koncepty, na konferenci Počítač ve škole byla ve společném 

příspěvku koordinátorů EduFóra a zástupců Jednoty školských informatiků představena zkušenost z organizace 

tematicky zaměřeného EduFóra na téma informatické myšlení, které se konalo 31. března 2015 v Praze. I z tohoto 

EduFóra jsou dostupná videa online a to řečníků Bořivoje Brdičky, Jiřího Vaníčka, Daniela Lessnera, Zuzany 

Kocíkové a Vítka Ježka. Tématy vstupů byla prezentace tradičního Spomocníka, přínosu Bobříka informatiky pro 

uchopení prekonceptů informatiky na ZŠ a SŠ, aktivity Daniela Lessnera (blog pro výuku informatiky a online 

učebnice informatiky), aktivity občanského sdružení Tvořivá informatika s Baltíkem či tradiční podpora mladých 

nadšenců do technologií JuniorInternet. Zkušenosti z následného networkingu byly přeneseny do přednášky na 

konferenci Počítač ve škole. 

4 Zkušenost prezentujících jako záruka udržitelnosti  
 

Jak už bylo zmíněno výše, důvodem pro start setkání EduFórum byla zejména chuť nabídnout inovátorům ve 

vzdělávání prostor, ve kterém by mohli sdílet s veřejností svou aktivitu a vytvořit tak síť osobností, které budou 

moci získávát nové informace, reflektovat jejich význam a posouvat je kupředu. Vnímáme tak důležitost referencí 

od našich prezentujících. Těšíme se s Vámi na viděnou a budeme rádi, když se o formát EduFóra budete sami 

zajímat a pomůžete rozšířit síť měst, kde se EduFórum může konat a pomůžete nám nalézt vstřícné patrony, kteří 

podpoří EduFórum osobním nadšením, ale i případnou finanční či jinou podporou. 

 


