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Program je rozložen do
6 modulů + 2 seminářů

Klíčovou částí našeho projektu je program určený vedoucím pracovníkům a ředitelům škol Rozvíjíme školu spolu. Představíme
vám teď jeho jednotlivé části.

Zabere vám celkem 9 dnů,
rozdělených do 20 měsíců

LEADERSHIP PROGRAM
Jak rozvíjet sebe a vaši školu? Už na to nemusíte být sami. Máme pro
vás připravený program, po jehož absolvování nebudete jen hasit
aktuální problémy, ale budete mít dlouhodobou strategii. Stanete se
silnými leadery, kteří dokáží stmelovat pedagogický sbor a vedou ke
společné vizi.

Bude probíhat formou
celodenních setkání, v čase
9:00 - 17:00

Leadership program má dvě linie, které se doplňují, a je rozvržen do
dvaceti měsíců.
První část, která je zaměřená na osobní rozvoj leadera, má šest
modulů (zaberou celkem 9 dnů) a účastníci pracují ve skupinkách.
Na tuto navazuje individuální část: analýza osobního leadership stylu
a individuální podpora s koučem.
Druhá linie programu se týká rozvoje školy, ve které vás podpoří naši
konzultanti – experti na oblast strategického řízení škol. Čekají vás
dva moduly školení a pak společná práce s týmem ve vaší škole.

První skupiny účastníků
startují 24. února, 7., 10. ,
15. a 18. března 2022, další
pak v květnu a v září 2022

Maximální počet 10 - 12
účastníku ve skupině

Program přinese konkrétní změny - podpoří ve vaši roli ředitele
(vedoucího pracovníka) a pomůže vám pracovat na strategii rozvoje
vaší školy. Výhodou je také provázaná komunita, ve které můžete
sdílet a získávat zkušenosti kolegů.
Zároveň budete mít k dispozici spolupracující tým facilitátorů, koučů
a mentorů, kteří vám pomohou nalézt způsob, jak získané know-how
převést do praxe.
Koučink
Ředitelé a vedoucí pracovníci pražských škol mohou získat každý
5 hodin koučování s profesionálním koučem. Dialog mezi koučem
a koučovaným není jen "běžný rozhovor", je to nástroj hledání
a objevování, uvědomování si a učení se, které vede k sebeuvědomování, k reflexi, k akci nebo ke změně.
Mentoring
Ředitelé a vedoucí pracovníci pražských škol mohou získat také
podporu mentora. V této roli jsou zkušení vedoucí pracovníci škol.
Mentory zajišťuje PedF UK.
Získáte individuální mentoring k nastavení rozvoje školy a k výběru
vhodných vzdělávacích aktivit KAMV nebo partnerů a účast na
reflektivních seminářích.
Celý program Rozvíjíme školu spolu je podpořen z projektu
iKAP II - Inovace ve vzdělávání, za program tedy nic neplatíte,
vložíte jen svou chuť se rozvíjet a čas.
Partnery Pražského inovačního institutu jsou u tohoto programu
Institut firemní kultury a Pedagogická fakulta UK.

Více informací najdete na
webu Rozvíjíme školu spolu.
Konkrétní termíny jsou
uvedené zde.
Kontaktovat také můžete
přímo odbornou garantku
programu Rozvíjíme školu
spolu, Danu Kodešovou:
kodesova@prahainovacni.eu

Pozvánky
Diskusní setkání s Tomášem Feřtekem pořádané naším
partnerem, Českou asociací streetwork (ČAS)
- 27. 1. 2022 od 19 hod. se bude v Knihovně Václava Havla konat
diskusní setkání v rámci projektu České asociace streetwork
ČAS od ČASU, jehož hostem bude zakladatel centra EDUin, dramaturg ČT a autor scénáře oceňovaného seriálu Ochránce, Tomáš
Feřtek.
Kde jsou problémy současného českého školství? Jakou generaci
vychováváme? Co potřebují učitelé a co rodiče školáků? Probíhá
spolupráce, nebo sledujeme poziční boj?
Více na webu: https://casodcasu.cz/
Online setkání k Centru podnikavosti v Praze
- 2. 2. 2022 od 14 hod., online, organizuje přímo iKAP II - Inovace (Pii)
Budeme se bavit:
- o kompetencích k podnikavosti
- o příkladech dobré praxe z Jihomoravského kraje
- o tom, co už dnes funguje (zástupci pražských organizací podporujících podnikavost)
- o tom, jak na vzdělávání učitelů a na rozvoj koordinátorů podnikavosti v Praze
- registrace na tomto odkazu, kontakt: stavelova@prahainovacni.eu
Workshop „Podnikavost z lavice“
- 9. 2. 2022, 14 – 17 hod., online (Zoom), organizuje PedF UK
Registrace na tomto linku.
Cílem workshopu je zprostředkovat učitelům základních a středních
škol a také budoucím pedagogům příklady dobré praxe z oblasti
výuky podnikavosti. Zaměříme se na:
- příklady výuky podnikavosti v praxi
- jak využívat zážitkové metody ve výuce
- příklady dobré praxe tandemové výuky
- vyzkoušení nových metod výuky podnikavosti a další
Více informací také ve FB události ZDE.
Dvě akce digitálního centra Elixíru do škol pro učitele informatiky
a nadšence digitálních technologií
- 15. 2. od 17 hod. téma Ozoboti ve výuce (online)
- 21. 2. od 17 hod. Kybernetická bezpečnost (online)
Organizace také zve každý měsíc učitele fyziky do svých 6 pražských
center kolegiálního vzdělávání (P4, P5, P7, P9, P10, P12). Sledujte
kalendář center na webu projektu.

Seminář "Wellbeing na mojí škole: CO? PROČ? JAK?"
- 22. 2. 2022, 12 – 13.30 hod., online, organizuje PedF UK
Reflektivní seminář projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání.
Seminářem provede školní psycholog Mgr. Martin Zigo.
Přihlášky na: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz, link dostanete
e-mailem
Setkání se školským ombudsmanem Ladislavem Hrzalem,
pořádá Česká asociace streetwork
- 17. 2. 2022 od 16 hod. se bude v rámci proj+ektu iKAP II konat třetí
setkání platformy, tentokrát bude hostem školský ombudsman
Ladislav Hrzal.
- tématem bude jeho práce, jakým způsobem, kdy a kdo se na něj
může obracet a jeho postřehy k seriálu České televize Ochránce.
Součástí platformy bude i prostor pro diskuzi a dotazy účastníků.
Toto setkání je primárně určeno pro pedagogické pracovníky
a pracovnice.
Kontakt: slukova@streetwork.cz, bližší informace, včetně místo
konání již brzy na webu: https://www.streetwork.cz/proskoly
Záznam přednášky s Ondřejem Andrysem (ČŠI)
Doporučujeme také záznam přednášky na PedF UK „Jak zvyšovat
kvalitu vzdělávání v České republice" s Ondřejem Andrysem,
náměstkem ústředního školního inspektora. Stručné shrnutí
pozitivních prvků i rizik v našem vzdělávacím systému, tak jak je
potvrdily výstupy
z různých šetření ČŠI. Záznam webináře najdete na Youtube kanálu
Pedf UK, zde.

Co připravují partneři projektu?
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Integrace žáka cizince není možná bez systematické podpory osvojení
českého jazyka, jehož neznalost je důvodem školní neúspěšnosti žáka
a brání jeho začlenění do majoritní skupiny.
Od 8. 2. 2022 nabízíme kurz intenzivního doučování ČJ pro žáky
s OMJ studující na pražských středních školách. Kurz je koncipován
k osvojení praktických komunikačních dovedností z jazyka českého
tak, aby došlo k co možná největšímu usnadnění jejich integrace do
prostředí české školy.
Kurz bude probíhat formou 2 hodinových bloků (2x 45 min) každé
úterý od 14:55 hodin pod vedením našich proškolených pedagogů na
výuku češtiny pro cizince. Maximální počet žáků s OMJ ve studijní
skupině je 10. Výuka je zdarma, žáci pracují s učebnicemi a pracovními
sešity.
Kontakt: inechvatalova@zelenypruh.cz, přihlašování do kurzu:
studium@zelenypruh.cz

Festival umění a kreativity ve vzdělávání FUK
- od 2. do 22. února 2022, online i offline
- spoluorganizuje jeden z našich partnerů, Společnost pro kreativitu ve
vzdělávání
Program pro rodiče, rodiny s dětmi, učitele, školy, odborníky a veřejnost - workshopy, přednášky, debaty, kulaté stoly a představení
z oblastí výtvarného umění, designu, hudby, tance, divadla, literatury,
historii či digitálních médií.
Vystoupí i zahraniční hosté: James Lawlor z organizace Narrative 4
představí 9. února v DOXu metodiku vzdělávacího projektu založeného na konceptu sdílení příběhů a radikální empatie. Pozvání přijal také
psycholog Boris Cyrulnik, jeho přednáška na téma wellbeing dětí
proběhne 17. února. Vše, co je pro školy připraveno, najdete na webu
festivalu.
Post Bellum
Středoškolákům nabízí organizace možnost zapojení do projektu Příběhy našich sousedů, zážitkové workshopy a kinopříběhy, které realizují kdykoli přímo na školách. Pro učitele zapojené do Sítě škol Paměti
národa jsou naplánované následující semináře:
- čtenářská dílna "Ohromný kotouč slunce" - 10. 2. 2022
- "Čtením a psaním ke kritickému myšlení" lektorky Niny Rutové
- 15. a 21. 3. 2022
- "Vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti" s lektorem Michalem
Dubcem - 6. a 7. 6. 2022
Od ledna 2022 rozjíždí organizace pro učitele hrazenou tandemovou
výuku s lektorem Post Bellum. Společně plánují, realizují a reflektují
výukové lekce.
Kontakt: tereza.slachova@postbellum.cz,
web: https://skoly.pametnaroda.cz/

Více informací a kontakty
najdete na webu projektu
iKAP II: Inovace ve
vzdělávání nebo na e-mailu:
holcova@prahainovacni.eu.
Abyste nepřišli o nové
informace a nabídky
z projektu iKAP II - Inovace
ve vzdělávání, můžete se
přihlásit k odběru
newsletterů na tomto
odkazu nebo na e-mailu:
holcova@prahainovacni.eu.
Stejně tak je možné se
i odhlásit.

H40
Tým H40 v Pražské tržnici zve od února 2022 žáky 2. stupně pražských
základních škol a studenty středních škol a jejich pedagogy na praktické workshopy na téma rozvoje digitální gramotnosti. Program je zaměřený na rozvoj kompetencí žáků a studentů v oblasti využívání moderních digitálních technologií ve vzdělávání, rozvoji kreativity i volném
čase. Konkrétně se jedná o technologie 3D tisku, virtuální realitu, rozšířenou realitu, umělou inteligenci a oblast audio, video, animace a streamingu. Se všemi technologiemi budou žáci a studenti v rámci workshopů také pracovat pod vedením expertů z Art&Digital Lab.
Na praktické workshopy navazuje kariérní poradenství, které žáky
a studenty podpoří při rozhodování o výběru dalšího studia či profese,
opět ve vztahu k digitálním technologiím.
Program bude otevřen od února 2022 do června 2023.
Kontakt: renata.bilkova@h40.cz, web: www.h40.cz
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