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Vážené dámy a vážení pánové,
všichni jsme otřeseni válkou na Ukrajině a bezprecedentním násilím,
kterého jsme denně svědky. Cokoli jiného se zdá být malicherné.
Všichni u nás vidíme velkou vlnu solidarity, jíž jsme často sami součástí. Všichni pomáháme, jak umíme. A velmi pomáhají i naši partneři.
Toto číslo newsletteru projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání věnujeme z pochopitelných důvodů z velké části právě současné situaci,
respektive tomu, co může pomoci vám ve školách. Jak mluvit s dětmi
o válce? Jak si s tématem ukrajinské války poradit v občance, dějepisu, mediálním vzdělávání či třídnických hodinách? Jaký je historický
kontext, jaké materiály s dětmi v hodinách sdílet a v jakém věku? Jak
pomoci s integrací dětem z Ukrajiny, které k vám do školy přijdou?
Kde najít psychickou podporu?
I když je nám jasné, že jste si spoustu informací, postupů a metodik
již osvojili a že si s nastalou situací poradíte, přesto si dovolíme přinést přehled zdrojů, které považujeme za důležité, a mohly by vám
pomoci.
V další části newsletteru pak najdete přehled toho, co pro školy
v nej-bližších týdnech a měsících chystají partneři našeho projektu
a my - Pražský inovační institut. Všechny akce a aktivity doporučujeme vaší pozornosti. Budeme rádi, když budete využívat vše, co pro
vás máme.
S přáním klidných dní pro všechny,
tým projektu iKAP II – Inovace

UŽITEČNÉ ODKAZY PRO ŠKOLY:
Ukrajina na školách
https://ukrajina.npi.cz/
https://rvp.cz/ukrajinametodicka-podpora
https://www.edu.cz/ukrajina
Diskuse Ruská invaze na Ukrajině
v otázkách žáků a studentů
Přímá podpora Ukrajiny:
Dobrovolnická práce v Praze:
https://pomahamepraze.sinch.cz
(organizuje náš partner META
o.p.s., ČČK, Integrační centrum
Praha a další)
Sbírka našeho partnera,
organizace Člověk v tísni:
SOS Ukrajina

Ukrajina na školách
(vytvořily Post Bellum a spolek Díky, že můžem!)
Web se vzdělávacími materiály vznikl jen několik dní po začátku konfliktu a je pravidelně aktualizován. Najdete na něm přehledně důležité
podklady k:
- historickému a politickému kontextu
- mediálnímu vzdělávání
- psychické podpoře
- migraci
- k tomu, jak pracovat s dětmi, které neumí česky
- důvěryhodné mediální zdroje.
Online debata Ruská invaze na Ukrajině v otázkách žáků a studentů
Cíl: poskytnout srozumitelný přehled na současnou kritickou situaci
na Ukrajině z různých expertních pohledů a pomoci dětem a dospívajícím pochopit, co se děje, jak se nás tato situace dotýká a jak k ní přistupovat
Hosté: Petr Gazdík (ministr školství), Petr Kolář (bývalý velvyslanec
v USA a Rusku), Petr Pavel (bývalý šéf vojenských jednotek NATO),
Michael Romancov (politický geograf soustředící se na Rusko
a Ukrajinu), Richard Smejkal (šéf krizového týmu Červeného kříže)
a Bob Kartous (odborník na dezinformace)
Pořádal Pražský inovační institut, Ministerstvo školství a ČT Edu
Edu.cz/ukrajina
- FAQ k válečnému konfliktu, hlavní metodické materiály připravené
MŠMT pro školy (Jak na organizaci adaptačních skupin, Vzdělávání
ukrajinských dětí v ČR a mnoho dalšího)

Ukrajina.npi.cz
- pomoc ukrajinským
školákům, přehledně, na
jednom místě
- integrace cizinců - jak
začlenit děti do kolektivu?
- možnosti podpory dětí
a žáků s nedostatečnou
znalostí češtiny (pro MŠ, ZŠ,
SŠ)
- duševní zdraví a klima
školy (pravidelná supervizní
setkání pro učitele,
webináře, atd.)

Naši partneři a podpora Ukrajiny
Akademie řemesel Praha
Intenzivní kurzy češtiny pro běžence
- operativní nabídka školy pro jazykovou podporu běženců v souvislosti s válkou na Ukrajině
Přihlásit se lze na tomto odkazu
Kontakt: inechvatalova@zelenypruh.cz
CEDU
Lekce pro pedagogy "Jak mluvit se žáky o válce na Ukrajině"
- primárně pro 8. a 9. třídy ZŠ a SŠ, příp. část pro 2. stupeň ZŠ.
Cíl: podpořit žáky, vytvořit prostor pro navazující debatu o míru jako
zásadní hodnotě
Kontakt: web CEDU či veronika.pevna@cedu.cz
InBáze
Zážitkový interaktivní program pro žáky 6 - 12 let zaměřený
na Ukrajinu
Program se skládá z dvojjazyčného vyprávění pohádky dané země,
povídání o tradicích a kultuře a výtvarného workshopu. Rozsah 90
minut, dva lektoři (z nichž jeden pochází z Ukrajiny). Pedagogům
budou poskytnuty metodické materiály.
Kontakt: holubarova@inbaze.cz, tel.: 602 779 464, webové stránky
InBáze (informace pro občany Ukrajiny, psychologické poradenství,
sbírka).
Sbírka na volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny
- děti si mají hrát a poznávat, že svět je bezpečným místem, které stojí
za to zkoumat
- prostřednictvím finančních darů zrealizuje InBáze pro ukrajinské děti
volnočasové a vzdělávací aktivity, které jim umožní alespoň na pár
hodin, i když v cizí zemi, žít co nejvíc normální život
- přispět můžete přes platformu Darujme na tomto odkazu

Na co vás zvou partneři projektu?
Pražský inovační institut a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Světový týden kreativity a inovací (World Creativity
and Innovation Week)
Od 15. - 21. 4. 2022 se připojujeme ke Světovému týdnu kreativity
a inovací, spolupořádá SPKV a další partneři.
Nejdůležitější události v Podnikatelském a inovačním centru Hl. m. Prahy:
Středa 20. 4., 13.30 - 15.30 hod. Workshop Rozvoj tvořivosti, pro pražské
učitele a žáky základních a středních škol
Dozvíte se, co je divergentní myšlení a jak je možné jej rozvíjet už od útlého věku, jaké metody lze použít pro práci s nápady žáků.
- workshop vedou zkušená lektorka, metodička a podnikatelka Veronika
Šancová (autorka projektu Prototýpci) a Martin Vítek z Nadačního fondu
vzdělávání a podnikání
- v rámci Centra podpory podnikavosti projektu iKAP II - Inovace.
Registrace na tomto linku, kontakt: lichtenberkova@prahainovacni.eu
Středa 20. 4. od 17 hod., Prague Innovation Mixxer: Technologie
a inovace ve vzdělávání
Pronikněte s námi do vzdělávání 21. století. Jaké jsou potřeby vzdělávání
v 21. století a jak na ně reagovat? Jak využít technologie ve vzdělávání
efektivně a prakticky? Jak propojit kreativitu a nové poznatky ze světa
vědy?
Registrační link zde, kontakt: bednarova@prahainovacni.eu
Čtvrtek 21. 4. od 13 hod., konference Tvořivost jako zdroj inovací
a podstata vzdělávání
Tvořivost jako zdroj inovací a podstata vzdělávání. Bez ní bychom těžko
obstáli v rychle se měnícím světě, který nás neustále staví před nečekané
změny. Dozvíme se, jak se tvořivost a inovativnost dá uplatnit v evropské
spolupráci, v kariérovém poradenství, v rozvoji podnikavosti nebo ve
světě talentu a nadání.
- čeští i zahraniční speakeři, příklady dobré praxe, Inovační laboratoř UK,
téma kreativity na ZŠ, SŠ, univerzitách, diskuse...
Registrační link zde, kontakt: bednarova@prahainovacni.eu
Elixír do škol
Organizace zve na setkání center Elixíru do škol pro učitele fyziky, informatiky a nadšence digitálních technologií ve výuce na MŠ, ZŠ a SŠ.
Vždy 7 setkání každý měsíc, sledujte kalendář a Facebook Elixíru. Vybraná
témata: Optika/Gradovaný experiment (25. 4., online).
- 1x měsíčně online či osobně setkání sítě učitelů Elixíru a odborníků
z praxe v Magenta Experience Center v OC Arkády Pankrác. Nechte se
unést příklady 3D tisku, micro:bity ve výuce nebo internetem věcí.
Nejbližší setkání 25. dubna od 19:00 hod.
- Elixír zahajuje spolupráci s pražskými DDM/SVČ, pilotní společné setkání učitelů a lektorů kroužků: v sobotu 2. dubna 10:00 až 12:00 v DDM
Praha 6 na Bílé Hoře. Pozvánky a přihlášení na akce sítě učitelů a neformální setkání škol a DDM/SVČ najdete na tomto linku.

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Oblast podpory podnikavosti: záznam zajímavého workshopu Podnikavost
z lavice vol. 1, zde najdete link na záznam na Youtube
Oblast kyberšikany: individuální podpora pro učitele (kombinace výukových
videí s konzultacemi), témata:
· práce s rodičem (komunikace školy a rodiny na téma bezpečí
na sítích);
· zkušeností zprostředkovaného učení ke kritickému myšlení;
· nadměrné a problémové užívání elektronických obrazovek a digitálních
médií.
Všechny tyto webináře s konzultacemi najdete na YouTube kanálu UK,
věnovanému projektu iKAP II - Inovace.
V rámci programu Rozvíjíme školu spolu zveme na 2 akce:
- pondělí 4. 4., 14.30 - 16. 15 hod., workshop Prezentační dovednosti,
prezenčně, workshopem provede Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.,
přihlášky na mailu: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
- úterý 24. 5., kurz vedení lidí pro vedoucí vychovatelky
Kontakt a více informací: Filip Kuchař (filip.kuchar@pedf.cuni.cz)
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
Intenzivní kurzy češtiny pro běžence z Ukrajiny, přihlášky zde
Příměstský tábor Malý kutil: 22. - 26. 8. 2022, 8 - 16 hod.
- tábor je určený pro žáky pražských ZŠ a zaměřený na polytechnické
vzdělávání, svět práce a volbu povolání.
Kontakt: bharencakova@zelenypruh.cz, více informací na webu
Přihlášky na tomto odkazu
Post Bellum
- webové stránky Ukrajina na školách - vzdělávací aktivity a materiály,
které poslouží učitelům a rodičům pro edukaci dětí ohledně války na
Ukrajině
- Divadlo Paměti národa připravuje i pro nadcházející léto program pro
mladé lidi ve věku 15 – 18 let. Týdenní dílna nabízí pražským
středoškolákům možnost spolupracovat na divadelním vystoupení, které
vychází z příběhů pamětníků významných událostí 20. století.
Termíny a místa:
25. – 29. 7. 2022 Volnočasové centrum H55, Hloubětín, Praha 14
15. – 19. 8. 2022 Skautský Institut, Staroměstské nám. 1/4, Praha 1
22. – 26. 8. 2022 Vozovna, Koněvova 2687/164, Praha 3
vždy od 13 – 18 hodin
Program je zdarma (vč. oběda)
Hlásit se je možné na tomto odkazu.

Jules & Jim
Internetoví úžasňáci (Be Internet Awesome): termíny od dubna
do června 2022
- nejbližší termín 12. 4. od 16:00 - 19:00 + 26. 4. od 16:00 - 18:00 (online)
- program pro učitele ZŠ a metodiky prevence poskytuje nástroje
a metody potřebné při učení základů digitální bezpečnosti a občanství,
školení je zdarma, trvá 5 hod.
Více informací na webu organizace, přihlášení na tomto odkazu
Kontakt: internetoviuzasnaci@julesajim.cz

Česká asociace streetwork (ČAS)
5. setkání Platformy k tématu prevence předčasných odchodů ze vzdělávání: pondělí 11. 4. od 16 hod., tentokrát k tématu genderové, sexuální
a vztahové rozmanitosti s Karlem Pavlicou.
Více informací a přihláška na webu https://www.streetwork.cz/proskoly
nebo na Facebooku ČAS
Multidisciplinární práce na školách - ČAS nabízí pomocnou ruku pro žáky
a žákyně, kterým hrozí předčasný odchod ze vzdělávání (cílovou skupinou
jsou žáci/ žákyně ze SŠ, SOŠ, SOU, OU nebo poslední ročníky ZŠ). Experti
organizace vytvoří multidisciplinární tým z lidí, kteří se vyskytují v podpůrné síti okolo dítěte (mladého člověka) nebo školy samotné. Pokud máte
zájem, více informací a kontakt: Aneta Sluková (slukova@streetwork.cz,
+420 721 584 292)
Centrum podpory podnikavosti při Pražském inovačním institutu
Středa 20. 4., workshop: Rozvoj tvořivosti pro učitele a žáky ZŠ a SŠ (akce
během Světového týdne kreativity a inovací)
- od 13.30 - 15.30 hod. v Podnikatelském a inovačním centru Hl. m. Prahy
Registrace zde
Středa 27. 4., seminář: Jak rozvíjí podnikavost žáků jejich zapojení do
projektů podporující Ukrajinu?
- od 13.00 – 15.30 hod., místo bude upřesněno, pro učitele a žáky
pražských ZŠ a SŠ
Na školách vzniká mnoho školních projektů od výroby, pečení v barvách
ukrajinské vlajky až po finanční i nefinanční sbírky. Zástupci vybraných ZŠ
a SŠ nám představí své solidární projekty, které vznikly jako reakce na
konflikt na Ukrajině. Díky těmto projektům se žáci mohou poprvé setkat
s dobrovolnictvím. Jaký je jejich pohled na dobrovolnictví. Vidí v dobrovolnictví přínos pro svou budoucí kariéru?
Registrace na tomto odkazu
Středa 11. 5. konference: Využití nových technologií ve vzdělávání
a podnikání
- od 9:00 – 13:30 hod. v prostoru H40
- konference pro učitele pražských základních a středních škol se zaměří
na nové technologie (umělá inteligence, rozšířená a virtuální realita nebo
3D tisk) - jak je využít ve vzdělávání a při rozvoji klíčové kompetence
k podnikavosti? V rámci workshopů si účastníci budou moci nové technologie vyzkoušet.
Registrace na tomto odkazu
Kontakt: Kateřina Lichtenberková (lichtenberkova@prahainovacni.eu)
Všechny uvedené akce Centra podpory podnikavosti jsou pro účastníky
zdarma (stejně tak jako všechny ostatní aktivity a akce pro školy, které
spadají pod iKAP II - Inovace ve vzdělávání).

iKAP II: Inovace ve vzdělávání. Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

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

