
festival hravého učení

EDU
FEST

Hra na hrdiny 21. století
10:00 - 15:00 

GASK | DDM | knihovna 
Dačického dům 
Palackého náměstí 

zábavná hra 
získej superschopnosti
buduj svého hrdinu

Centrální místo Edufestu
12:00 - 18:00

park pod Vlašským dvorem

cíl Hry na hrdiny 21. století
workshopy a stánky
nové technologie
rodičovský piknik 15:00 - 16:00
setkání s Eduzměnou    
Divadlo Teatro Piccolino 16:30

   Vydej se s námi na cestu.
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NOVÉ TECHNOLOGIE
Přijďte si vyzkoušet na vlastní kůži virtuální realitu, hraní s drony, 3D tisk, robotická ramena a podívat se na exhibici po-
kročilé manipulace s drony.

KAVÁRNA POD VĚTRNÍKEM
Přijďte si popovídat s Eduzměnou o tom, co děláme na Kutnohorsku a pojďme společně změnit, jak u nás učíme. Povězte 
nám, jak si vy představujete školu 21. století.

DIVADLO
Edufest vyvrcholí představením Teatro Piccolino, které symbolicky otevře dveře do školy 21. století.

MEET&CODE (on-line, zdarma)
Do workshopu hravého programování se můžete připojit ze svých domovů. 
Registrujte se předem na: www.eduzmenaregion/festival/meet-and-code

HRA NA HRDINY 21. STOLETÍ
Zábavná hra na různých místech Kutné Hory. Na své cestě budete čelit netradičním výzvám a získávat superschopnosti:

POROZUMĚNÍ PŘEDSTAVIVOSTVNITŘNÍ
SÍLA

ODVAHAMYŠLENÍ

UVĚDOMĚNÍ

CENTRÁLNÍ MÍSTO EDUFESTU - CÍL HRY NA HRDINY 21. STOLETÍ
park pod Vlašským dvorem

Není nutné navštívit všechna stanoviště, ale jistě to bude stát za to. Hra vyvrcholí v parku pod Vlašským dvorem, kde 
hráči i všichni ostatní návštěvníci vejdou do možné školy budoucnosti plné zábavných pokusů, tvořivých dílen a ukázek 
nových technologií. 

TVOŘIVÉ DÍLNY A AKTIVITY  PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Proč je chyba kamarád. Příběhy ve skle. Komunikace a tvořivost. Co jsem se ve škole ne/naučil. Prožitek ze společného učení. 
Fyzika a technologie totálně hravě. 15:00 - 16:00 Rodičovský piknik.



TOVÁRNA MYŠLENÍ
GASK

CÍL
PARK POD VLAŠSKÝM DVOREM

PROSTOR PRO ODVAHU
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

CHRÁM VNITŘNÍ SÍLY
KNIHOVNA

DOMOV PŘEDSTAVIVOSTI
DAČICKÉHO DŮM

CESTA POROZUMĚNÍ
DDM

HUSOVA KOMENSKÉHO NÁM.

PALACKÉHO NÁM.
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ZAHRADY 
GASK

SMÍŠKOVA

HRACÍ KARTA

Městská knihovna - Husova 145/14
Dačického dům - Komenského nám. 41 

Dům dětí a mládeže - Kremnická 32 
GASK - Barborská 51-53 (2. patro)

Sbírej razítka a staň se hrdinou 21. století. Začni kdekoli.

PRAVIDLA HRY NA HRDINY 21. STOLETÍ:

Hrát mohou všichni bez ohledu na věk.

Hráč získává svou schopnost po projití sta-
novištěm, kde dostane razítko do hrací karty.

Začít můžete na libovolném stanovišti mezi 
10:00 a 14:30. Jedno místo zabere asi 20 mi-
nut. 

Cílem hry a posledním stanovištěm je „Ces-
ta uvědomění“, která se nachází v parku pod 
Vlašským dvorem a bude přístupná od 12 do 
16:00. Tam poté vyvrcholí program celého 
dne.

Vstup je volný.

Hlavním organizátorem Edufestu je Nadační fond Eduzměna. V našem regi-
onu realizuje pětiletý pilotní projekt, který zlepšuje úroveň vzdělávání dětí. 
Přináší sem zkušenosti a finance pro rozvoj školství. Pracuje dlouhodobě na 
tom, aby se děti mohly učit naplno, s radostí z objevování a škola je připravila na 
budoucnost, kde bude třeba především umět spolupracovat, kriticky myslet 
a dobře se orientovat v rychle se měnícím světě. Na Kutnohorsku dostáváme  
k jednomu stolu všechny, kterých se vzdělávání týká: učitele, ředitele, děti, 
rodiče, zřizovatele škol, podnikatele a zástupce veřejné správy. Výsledky pro-
jektu chceme šířit do dalších regionů České republiky tak, aby byl do roku 2030 
využit na 20 % území Česka. 

Zajímá nás, jaký je váš pohled na to, jak by se měly děti učit v 21. století. Přijďte nám 
to říct na Edufest a pojďme společně měnit, jak u nás učíme! 

Podívejte se na video. 
Změňme společně, jak u nás učíme.

Další organizátoři programu:
V centru města: GASK společně s NZDM Maják Oblastní charity Kutná Hora, Dům 
dětí a mládeže Kutná Hora s Divočinou Malešov, Městská knihovna Kutná Hora 
ve spolupráci s NZDM Archa (Dítě a kůň), Základní umělecká škola Kutná Hora 
spolu s animátory Pavlem Koutským a Viliamem Valou, SAS Klubus (Prostor plus)  
s Junákem Kutná Hora a Osadní výbor vnitřního města Kutná Hora s Kafírnictvím.

V parku pod Vlašským dvorem: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Step by 
Step / Začít spolu, JOB - spolek pro inovace, Česká odborná společnost pro inklu-
zivní vzdělávání, Týmy duševního zdraví, Unie rodičů, Elixír do škol, EDUin, Střední 
průmyslová škola Kutná Hora, KHnet.info, MAP Kutnohorsko, divadelní ansámbl 
Teatro Piccolino.

www.eduzmenaregion.cz/festival
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