Konference
a festivaly
ve vzdělávání

Katalog obsahuje pravidelné a opakující se konference a festivaly
v České republice, které otevírají vzdělávací témata, jdou napříč
školami a jsou určené pro pedagogy. Pořadatelům tímto přehledem
nabízíme možnost spolupracovat mezi sebou i společně ladit
náplně svých akcí. Rádi bychom tak napomohli i k větší synergii při
působení ve vzdělávání.
Katalog vznikl nejdříve jako výstup ze setkání pořadatelů
vzdělávacích akcí na Speciálním setkání lídrů iniciativy Úspěch pro
každého žáka 3. října 2017. Nyní je katalog aktualizován průběžně.
Nové akce je možné do katalogu přihlásit na uspechzaka.cz.

Aktualizace: 24. 10. 2018
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Nakopněte svoji školu festival vzdělávání v Litomyšli

Litomyšl

Zámecké návrší
ve spolupráci s partnery

Hradec
Králové

Jenský kruh

Cílové skupiny:
Učitelé a ředitelé základních škol, částečně veřejnost
Cíle akce:
Navázání na historický význam města jako centra vzdělávání.
Poslání organizace. Využití potenciálu místa. Marketingová strategie.
Potřeba působit jako hybatel změn, které považujeme za důležité.
nakopnetesvojiskolu.cz

březen

Konference Cesty ke vzdělávání
Cílové skupiny:
Rodiče, učitelé, studenti, akademici, široká veřejnost
Cíle akce:
Podpořit vznikající ZŠ Hučák, dlouhodobě rozvířit diskusi,
inspirovat, podporovat, síťovat lidi, které zajímá vzdělávání.
hucak.cz/cesty-ke-vzdelavani
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Počítač ve škole

Nové Město na
Moravě

Gymnázium Vincence
Makovského se
sportovními třídami
Nové Město na Moravě

celá ČR

EDUin, Jednota školských
informatiků

Praha

Iniciativa Úspěch pro
každého žáka (SKAV,
PŠÚ, DOX, EDUin, MŠMT)

Pedagogické
fakulty; Brno,
Liberec,
Olomouc,
Plzeň, Praha,
Ústí nad Labem

Otevřeno

Olomouc

ARPOK

Cílové skupiny:
Učitelé ZŠ, SŠ všech aprobací, ICT metodici a koordinátoři
Cíle akce:
Konference je zaměřena na praktické ukázky efektivního, účelného
a zajímavého využití ICT ve výuce. První den je určen plenárním
přednáškám představujícím novinky a trendy v oblasti využití ICT
ve výuce. Další dva dny jsou věnovány přednáškám a workshopům
pedagogů v šesti paralelních sekcích.
pocitacveskole.cz

březen až
červen

sCOOL web
Cílové skupiny:
Vedení ZŠ a SŠ, ICT metodici/koordinátoři
Cíle akce:
Pomáhat školám zlepšovat jejich webové prezentace a skrze lepší
weby otevírat školy směrem k veřejnosti. Poskytnout zpětnou vazbu,
odborné informace a příklady dobré praxe.
scoolweb.cz

duben

Konference Úspěch pro každého žáka
Cílové skupiny:
Vzdělavatelé, ředitelé škol, kraje, učitelé, lídři ve vzdělávání
Cíle akce:
Cílem konference je propojovat lídry nad aktuálními tématy
vzdělávání a podporovat je v cílevědomé spolupráci na všech
úrovních vzdělávacího systému.
ucimekvalitne.cz

duben

Noc vzdělávání
Cílové skupiny:
Kdokoli se zájmem o vzdělávání
Cíle akce:
Otevírat debatu o vzdělávání
nocvzdelavani.cz

duben

Učíme o globálních souvislostech
Cílové skupiny:
Učitelé 2. st. ZŠ, SŠ, vzdělavatelé, lektoři
Cíle akce:
Konference přináší novinky z oblasti globálního rozvojového
vzdělávání. Dopolední část je vyplněná diskusí s odborníky,
odpolední část přináší praktické workshopy. Každý rok je
věnován jinému tématu, v minulosti to byla témata Proč učit
o globálních souvislostech? Cíle udržitelného rozvoje ve výuce.
arpok.cz/pro-pedagogy/konference-ucime-globalnich-souvislostech
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GEGfest Praha 2018

Praha

Google EDU Group ČR

Přírodovědecká
fakulta
Univerzity
Hradec Králové,
Hradec Králové

Elixír do škol

Brno

Edunika

Humpolec

TEREZA, vzdělávací
centrum

Cílové skupiny:
Učitelé, vzdělavatelé
Cíle akce:
Konference o technologiích ve výuce, pořádaná učiteli
(nejen) pro učitele.
gegfest.cz

květen

Konference Elixír do škol
Cílové skupiny:
Učitelé fyziky a digitálních technologií, zájemci o reflexi
a novinky ve vzdělávání
Cíle akce:
Zlepšení přírodovědné a digitální gramotnosti dětí v ČR
skrze kolegiální vzdělávání učitelů. Učitelé si z konference
odvezou plno inspirace na použití aktivizujících metod ve
výuce. Také se mohou dozvědět o tom, jak používat reflexi
ve výuce, a dostanou se do kontaktu s nejnovějšími trendy
i ze zahraničí.
elixirdoskol.cz

květen až
červen

Eduspace
Cílové skupiny:
Učitelé, ředitelé, studenti, rodiče
Cíle akce:
Vytvořit akci, která podpoří změny ve vzdělávání a zároveň
je příjemná pro všechny – Eduspace.
eduspacefestival.eu

květen až
červen

GLOBE Games
Cílové skupiny:
Žáci a učitelé ZŠ a SŠ
Cíle akce:
GLOBE Games jsou vyvrcholením celoroční práce žáků a učitelů
v programu GLOBE. Tří až čtyřdenní setkání žáků a pedagogů
GLOBE škol, spolupracujících vědců a dobrovolníků z celé ČR
i ze zahraničí.
globe-czech.cz/cz/globe-games
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Mezinárodní konference – vzdělávání žáků
s odlišným mateřským jazykem

Praha

META – Společnost pro
příležitosti mladých
migrantů

ČR

Asociace učitelů
angličtiny České
republiky

Náchod

Heuréka, MFF UK Praha

14 krajských
měst

Royal Emma

Cílové skupiny:
Pedagogičtí pracovníci, zřizovatelé škol, odborná veřejnost,
lidé z NNO
Cíle akce:
Představení nástrojů podpory, výstupů projektů a příkladů dobré
praxe z ČR i zahraničí, představení klíčových aktérů integrace žáků
s OMJ do vzdělávacího systému a výstupy z kulatých stolů a ze
síťování.
meta-ops.cz

září

Mezinárodní a národní konference ATECR
Cílové skupiny:
Učitelé, ředitelé a další pedagogičtí pracovníci všech typů škol (MŠ,
ZŠ, SŠ, VŠ, jazykové...), státních i soukromých, vzdělavatelé, lektoři
Cíle akce:
Cílem setkání je představení novinek, nejnovějších poznatků
a trendů ve výuce cizích jazyků, sdílení praktických námětů
a diskutování efektivních přístupů podporujících žáky i pedagogy.
Konference vytváří ideální prostor pro formální i neformální
setkávání vzdělavatelů a jejich profesní rozvoj.

září–říjen

atecr.weebly.com

Dílny Heuréky, konference s mezinárodní
účastí
Cílové skupiny:
Učitelé fyziky
Cíle akce:
Na této neformální akci si učitelé vybírají z nabízených dílen
s bohatým a velmi rozmanitým pracovním obsahem. Tak aby
si mohli na věci co nejvíce sáhnout a uvědomit si, jak skutečně
fungují, jde o poznávání zákonů přírody rukama a hlavou.
kdf.mff.cuni.cz/heureka

říjen

Roadshow pro školy 2018
Cílové skupiny:
Učitelé, IT správci, ředitelé
Cíle akce:
Tradiční a pravidelná konference, která se zaměřuje na smysluplné
a efektivní využívání digitálních technologií ve výuce, a to jak
formou krátkých prezentací, tak praktických workshopů. Pedagogům
jsou představeny poslední novinky z oblasti IT pro školy.
roadshowproskoly.cz
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Konference Rodiče vítáni

Praha

EDUin

Praha

Redakce Řízení školy

Praha

Asociace Montessori ČR

DDM
hl. m. Prahy

DYS-centrum Praha

Jihlava

Jihlava mluví
o vzdělávání

Cílové skupiny:
Ředitelé škol, rodiče
Cíle akce:
Nabídnout inspiraci k vybranému užšímu tématu v dané
oblasti – spolupráce školy a rodičů.
rodicevitani.cz

říjen

Zástupce – pravá ruka ředitele + Zlatá karabina
Cílové skupiny:
Zástupci ředitelů škol
Cíle akce:
Fungující škola = fungující tým zástupce a ředitel, proměna role
zástupce a žádný relevantní výzkum.
konference.rizeniskoly.cz

listopad

České montessori setkání učitelů
Cílové skupiny:
Učitelé MŠ a ZŠ
Cíle akce:
A jakou má učitelku/učitele? Jedna z nejčastějších otázek,
na které se rodiče ptají, když dítě nastoupí do nové třídy,
školy. Ale jaký by měl být učitel 21. století, co by měl
umět, jak by se měl chovat, jak by měl s dětmi hovořit, jak
je motivovat, jak jim porozumět, jak s nimi pracovat...
montessorisetkani.cz

listopad

DYSKORUNKA 2018
Cílové skupiny:
Učitelé MŠ, ZŠ i SŠ, psychologové, speciální pedagogové, rodiče
Cíle akce:
DYSKORUNKA je výstava a odborná konference (akreditovaná
MŠMT ČR), která si klade za cíl seznámit odbornou i laickou
veřejnost s nejnovějšími trendy ve vzdělávání dětí, dospívajících
i dospělých se specifickými poruchami učení a/nebo chování.
dyscentrum.org/dyskorunka

listopad

Jihlava mluví o vzdělávání
Cílové skupiny:
Rodiče, učitelé a ostatní zájemci
Cíle akce:
Zveme na Vysočinu odborníky z oblasti vzdělávání i zajímavé
učitele. Chceme tak v našem regionu podpořit diskusi o vzdělávání
a vytvářet prostor pro inspiraci, sdílení a setkávání.
jihlavamluviovzdelavani.cz
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Konference pro zřizovatele škol –
Města vzdělávání

Praha

EDUin

Brno

Lipka

Praha

Scio

Praha

Vzdělávací program
Varianty – Člověk v tísni

Cílové skupiny:
Zřizovatelé škol a spolupracující organizace
Cíle akce:
Pomoci zřizovatelům škol zorientovat se lépe v prioritách
vzdělávací agendy obce a předat inspirativní zkušenosti s jejím
řízením.

listopad

mestavzdelavani.cz/konference

KONEV/Konvička – Konference
k environmentální výchově
Cílové skupiny:
Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ
Cíle akce:
Konference slouží jako zdroj inspirace a informací k vybranému
tématu, ale také jako prostor pro vzájemné setkávání a výměnu
zkušeností učitelů.
Konference probíhá každý rok už cca deset let, cíle se každý
rok mírně liší, celkově je možné říct, že vždy jde o představení
aktuálního environmentálního nebo výchovně vzdělávacího
tématu a hledání možností, jak ho propojit se školní praxí.
lipka.cz/konev

lipka.cz/konvicka?idm=43

listopad

Perpetuum
Cílové skupiny:
Čtenáři Perpetua
Cíle akce:
Představit prostřednictvím příspěvků, jaké podoby může
mít vzdělávání bez hranic.
konference-perpetuum.cz

listopad

S asistenty k lepší škole
Cílové skupiny:
Asistenti pedagoga, školní asistenti, vyučující, vedení škol
Cíle akce:
Cílem konference je poskytnout asistentům pedagoga,
pedagogům a zástupcům vedení škol prostor pro sdílení dobré
praxe spolupráce asistentů a pedagogů, diskusi aktuální situace
asistentů a rozvoj kompetencí v oblastech, jako je komunikace
asistenta a pedagoga, metodické vedení, práce s žáky s ADHD.

varianty.cz/novinky/852-zveme-vas-na-konferenci-s-asistenty-k-lepsi-skole
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přihlásit akci

