Calliditas Edutainment
„Nejlepší důkaz je zkušenost“

Calliditas Edutainment je česká technologicko-vzdělávací společnost specializující se na
oblast moderního vzdělávání. Jsme vzdělávacím subjektem akreditovaným MŠMT, stejně jako naše
vzdělávací programy. Naším cílem je propojovat důležitá moderní témata Průmyslu 4.0, soft skills,
kyberprostoru, environmentu a nejnovější technologie s potřebami společnosti a našeho
vzdělávacího systému.

Jsme vzdělávacím subjektem akreditovaným MŠMT.
Veškeré projekty, které realizujeme, jsou pro školy zdarma. Hlavní prioritou je pro nás
respektující a multidisciplinární komunikace s cílovou skupinou. Základem projektu jsou vždy témata,
použití nejmodernějších technologických nástrojů a lektorské přednášky. Ve spolupráci s předními
odborníky vytváříme vzdělávací, informativní, prezentační a lektorské projekty pro základní a střední
školy. Jednou z prioritních technologií, okolo níž stavíme celé projekty, je pro nás virtuální a
rozšířená realita a materiály na interaktivní tabule a tablety.

Veškeré projekty, které realizujeme, jsou pro školy zdarma.
Samotné latinské slovo „Calliditas“ znamená v češtině znalost, dovednost a „Edutainment“
je neologismus, který v přeneseném významu v podstatě odkazuje na Komenského „Škola hrou“.
Tyto myšlenky, spolu s našimi claimy „Nejlepší důkaz je zkušenost“ a „Dotek budoucnosti“, tvoří
myšlenkovou linii a vizi naší společnosti. Vzrůstá hodnota soft-skills a znalostí okolo
kyberbezpečnosti, mediální gramotnosti, umělé inteligence či vztahu moderních technologií a
environmentu. Predikovat, přinášet zajímavá fakta, statistiky a výroky kapacit, doplňovat je
multidisciplinárním přesahem hlavně směrem do sociologie a psychologie, to je úkol, který jsme si
vytyčili a kam směřuje vize Calliditas Edutainment.

Témata Průmyslu 4.0, soft-skills, kyberbezpečnosti, mediální
gramotnosti, umělé inteligence či vztahu technologií a environmentu.

Při tvorbě projektů spolupracujeme a komunikujeme s celou řadou odborníků a organizací
jako je ČVUT, ZČU, Institut průmyslového managementu, nVIAS, Krimyš a další.
Projekty jsou sponzorovány korporátními organizacemi v konceptu CSR (Corporate Social
Responsibility) – „Společenské odpovědnosti firem“. Participace ve vytvořených materiálech a
přednáškách se prezentuje pouze v podobě loga.

Spolupracujeme s univerzitami, kapacitami jednotlivých oborů
a s MŠMT.
Plně reflektujeme současnou problematickou epidemiologickou situaci okolo COVID-19.
Nastavujeme co možná nejpřísnější opatření směrem k celému prostředí navštívené školy.
V současných epidemiologických měsících vynecháváme virtuální realitu z hygienických důvodů
a naši lektoři jezdí na školy zásadně s ochrannými štíty podpořenými rouškami a s cílem naprosté
minimalizace kontaktu s cílovou skupinou.
Témata máme specifikovaná tak, že svým obsahem plní nejen potřeby RVP a průřezových témat,
ale jsou opravdu sadou nástrojů a informací, které studenti upotřebí v reálném životě. S předstihem
několik měsíců či týdnů si s Vámi domluvíme přesný harmonogram přednášek, které se uskuteční na
Vaší škole. Představíme Vám portfolio školených témat. Lektor přijíždí na školu a vede 2-6
lektorských hodin. Působíme samostatně a nezávisle, potřebujeme pouze funkční internet a
v učebně interaktivní tabuli napojenou v ideálním případě na školní notebook, na kterém projekty
bez problémů a optimalizovaně spustíme. Přednášky jsou setupované na 2 vyučovací hodiny.
Nepotřebujeme od Vás vyplňování žádných dokumentů a legislativy, stačí nám pouze emailový či
telefonicky souhlas s naším příjezdem.

Není třeba vyplňovat žádné dokumenty. Témata plní potřeby RVP a
průřezových témat.
Témata jsou koncipována na dvě vyučovací hodiny s rezervou pro komunikaci lektor ↔ žáci.
Hlavní materiál je určený pro interaktivní tabule. Druhý (doplňující) materiál je určený pro tablety.
Na nich se žákům zobrazují důležité či doplňující informace. Na tabletu jsou rovněž interaktivní prvky
(např. minihry či kvízy). Třetí materiál je ukázkový exkluzivní „Calliditas VR Classroom“ pro virtuální
realitu, který nyní z hygienických důvodů vynecháváme.

Budeme rovněž velmi rádi, pokud se stanete naší partnerskou VIP školou
a navážeme bližší spolupráci. Dokážeme Vás propojit s dalšími projekty
působícími v podobném tematickém okruhu jako je Calliditas Edutainment.

Akcentujeme plně změnu, která čeká současné žáky skrze měnící se trh práce, zapříčiněný velkým
vlivem moderních technologií. Stroje nenahradí lidi - bude to člověk, kdo bude vždy určovat
směřování světa, ale bude to jiný svět, než jaký známe. Na dnešní žáky a studenty čeká zcela jiný trh
práce: zaměstnání jako Manažerka umělé inteligence, Datový vědec, Prediktivní moderátorka dat,
Supervizor automatické kontroly nebo Operátor robotického skladu si dnes ještě stěží umíme
představit. O to důležitější je, abychom se na tuto velkou změnu připravili. My v Calliditas chceme
všem žákům v České republice umožnit, aby se této budoucnosti, která je čeká, dotkli již dnes.

Calliditas – ukázka lektorských přednášek projektu „Přemýšlej“:
https://www.youtube.com/watch?v=F-YoIuOuBbA&feature=youtu.be
Calliditas showreel - Nečekejme na budoucnost:
https://youtu.be/f-ZJnVe5w6g
Den s Calliditas 2018:
https://youtu.be/0HDhbu2Tkvw
Ukázka z modulu Kyberbezpečnost pro inter. tabule:
https://youtu.be/kZJ2uxCyAls
Ukázka modulu Kyberbezpečnost pro VR, IB, TBL:
https://youtu.be/IwcvpjFLCbk

