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Vážené dámy a vážení pánové,
v posledním newsletteru tohoto školního roku vám přinášíme přehled
novinek z projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání. Jaké programy a
aktivity máme pro vaše školy připravené my z Pražského inovačního
institutu a naši partneři?
Vaší pozornosti by neměly uniknout ty nejbližší nabídky: letní školy,
dílny a bootcampy – pro žáky pražských základních a středních škol i
pro učitele. Hned ve vedlejším rámečku a na dalších stránkách také
představíme další důležité a nové části našeho projektu: program
strategického řízení škol, umělou inteligenci ve výuce, cirkulární školy
i Future Learning Space pro mateřské školy.
Budeme rádi, když budete informace šířit dál, předáte je kolegyním a
kolegům ve vaší škole a mezi všechny, které by mohly zajímat.
Nabídka je široká a všechny programy jsou pro vás zdarma. Stačí si
jen vybrat a věnovat svůj čas.
Přejeme vám hodně sil do „finiše“ a zasloužený letní odpočinek!
Tým projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ - nasměrujte
vaši školu na tu správnou cestu
V době plné změn je dobré dívat se kolem
sebe, ale také dopředu. Úspěšní ředitelé
znají dobře aktuální situaci ve své škole,
sledují trendy a dokážou své kolegy nadchnout vizí. Svou školu vedou k neustálému zlepšování. Řídí strategicky a není
to vůbec tak složité, jak se může zdát.
V našem čtyřmodulovém programu
Strategické řízení ve školách si postupně
osvojíte dovednosti užitečné pro zjištění
skutečného stavu vaší školy, naplánování
potřebných změn a cest ke zlepšení, pro
realizaci změn a vedení pedagogických
týmů. Získáte mnoho unikátních, snadno
uchopitelných a použitelných nástrojů
ověřených a využívaných řediteli téměř
stovky českých škol.
Každý vzdělávací modul bude veden
praktickou formou, z každého si odnesete něco užitečného, s čím budete při
tvorbě vaší strategie zlepšení dále pracovat. Moduly budou on-line, setkávat se
budeme cca 1x za 6 týdnů na 4 hodiny.
Startujeme v září!
Přihlašujte se ZDE.
Kontakt: Majerova@prahainovacni.eu.

NOVINKY V PROJEKTU
Pilotní vzdělávací program Umělá inteligence do základních škol 2022/23
Naším cílem je pomoci základním školám v Praze s implementací umělé inteligence
do výuky. Jak ji začlenit do některých předmětů a docílit toho, že děti bude výuka
bavit, seznámí se s nejmodernější technologií a naučí se více? Vytváříme metodické
materiály, které budou zdarma dostupné od nadcházejícího školního roku. Teď
nabízíme dvaceti pražským školám balíček metodické a personální podpory, kterou
budou moci čerpat ve školním roce 2022/2023. Více informací na webu projektu
iKAP II - Inovace. Kontakt: simkova.jitka@prahainovacni.eu.
Kurzy Čj pro ukrajinské žáky a studenty
Projekt iKAP II exkluzivně nabízí bezplatnou realizaci kurzů Českého jazyka pro
ukrajinské žáky/studenty ve vaší škole. Kapacita kurzu je 8 až 10 dětí – 2x týdně dvě
hodiny po dobu 2 - 3 měsíců (celkem 45 hodin). Realizace od září. Po domluvě i během prázdninových měsíců. Dále nabízíme psychoterapeutické poradenství pro
ukrajinské děti a rodiny. Pro více informací prosím piště na andrle@prahainovacni.eu.
Future learning space
Zveme Vás do programu zaměřeného na trénink stavu plynutí neboli Flow, který
prohlubuje mentální zdatnost, odolnost vůči syndromu vyhoření a pozitivní
sebeprožívání. S učiteli pražských mateřských a základních škol budeme pracovat s
moderní technologií NeuroFlow. Cyklus zahrnuje teoretické přednášky, workshopy a
vlastní trénink ve školce či škole, která se do projektu zapojí. NeuroFlow trénink
umožňuje sledovat aktuální mozkovou aktivitu a zpětnovazebně ji ovlivňovat
prostřednictvím audiovizuálních modulů. Projekt je garantován výzkumným
pracovištěm působícím v CIIRC ČVUT Praha. Začínáme od září 2022! Více informací
na webu ČVUT a na webu iKAP II - Inovace, přihlášky na emailu:
dvorackova@prahainovacni.eu.
Program "Kariérový rozvoj ve školní praxi" startuje od září
Zajímá vás kariérové poradenství? Věnujete se mu nebo se mu chcete věnovat v budoucnu a jste výchovná poradkyně/poradce, školní psycholožka/ psycholog nebo
studujete vysokou školu v Praze? Cílem programu „Kariérový rozvoj ve školní praxi“
je podpora při poskytování kariérového poradenství a při nastavení systému
kariérového poradenství na škole. Více informací a přihlášení do programu ZDE.
Kontakt: mullerova@prahainovacni.eu.
Cirkulární školy
Ve školním roce 2022/2023 nabídneme vybraným základním školám semináře a
workshopy vedené odborníky z praxe pro zaměstnance a pedagogy. Našim cílem je
propojení environmentální edukace s realizací aktivit vedoucích k tzv. reuse a k předcházení vzniku bioodpadu a gastroodpadu ve školách zapojených do projektu.
Zaměříme se na podporu a participaci žákovských parlamentů při realizaci aktivit
sestavených každé škole na míru.
Kontakt: slegl@prahainovacni.eu, informace také na webu projektu iKAP - Inovace.

VÍCE O PROJEKTU iKAP II
- Inovace ve vzdělávání:
° Naše hlavní stránka na webu
Pražského inovačního institutu
° Web projektu s podrobnějšími
informacemi, aktualitami
a kalendářem všech akcí

KAP III
Praha ve spolupráci s Pražským
inovačním institutem spouští
realizaci projektu KAP III, který
cílí zejména na střední školy
a sladění strategických plánů na
úrovni Prahy i jednotlivých škol.
Jeho součástí je také spolupráce
aktérů ve vzdělávání a společné
sdílení informací v území.
Vedení a učitelé středních škol se
mohou zapojit prostřednictvím
tematických platforem, jejichž
výstupem budou vzdělávací plány,
a tak ovlivní budoucí podobu
vzdělávání v Praze.
Zájemci o spolupráci se mohou
ozvat na email
kap@prahainovacni.eu.

Co pro vás naši partneři připravili v létě
a od nového školního roku?
SPŠE Praha 10 V Úžlabině – Letní škola IT hrátek
Cílem letní školy je podpořit digitální gramotnost u žáků pražských základních
a středních škol.
Termín: 22. 8. – 26. 8. 2022
Čas: 8:00-12:30 hod.
Místo konání: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
Pro koho je LŠ určena: žáci 8. a 9. tříd pražských základních škol a žáci 1. a 2.
ročníků středních škol
Max. počet účastníků jedné tvůrčí dílny: 15
Témata tvůrčích dílen: programování, herní grafika, virtuální realita, robotika,
fyzika trochu jinak.
Účast je zdarma.
Přihlášky do 24. 6. 2022 nebo do naplnění kapacity.
Informace a případné dotazy: info@uzlabina.cz, tel: 274 016 213
Post Bellum
Letní divadelní dílny Paměti národa
Po úspěchu loňských divadelních dílen připravuje organizace i na nadcházející
léto program pro mladé lidi ve věku 15 – 20 let. Týdenní divadelní dílny nabízí
pražským středoškolákům možnost kreativně ztvárnit vlastní životní postoje
a názory v podpůrné a přátelské atmosféře.
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).
Přihlásit se lze ZDE. Více informací na webu divadlo.pametnaroda.cz.
Síť škol Paměti národa
Síť škol Paměti národa nabízí pražským učitelům prostor pro sdílení
zkušeností, společné vzdělávání, a tandemovou výuku. Ve školním roce
2022/23 chystá Síť škol sérii osmi workshopů/seminářů zaměřených na
objevování nových způsobů výkladu moderních dějin, využití pamětnických
příběhů ve výuce a rozvoj kritického myšlení. Účastníci budou pokračovat v
poznávání metod, které pomáhají nastolit bezpečné prostředí a přátelskou
atmosféru ve třídě. Z každého semináře si učitelé odnesou náměty na
konkrétní aktivity, které mohou hned použít při přípravě výukových lekcí pro
své žáky. Semináře povedou lektoři Post Bellum a partnerských organizací.
Více informací na webu, e-mail: tereza.slachova@postbellum.cz.

UNIVERZITA KARLOVA – Pedagogická fakulta
Letní Bootcampy pro pražské pedagogy
PedF UK připravila pro všechny pražské pedagogy na letošní léto 5 denních
bootcampů, ve kterých jim nabídneme šest hodin setkávání a sdílení nad
aktuálními tématy se zajímavými odborníky, v příjemném venkovním
prostředí nad vůní grilovaného masa a s dobrým mokem.
- 25. června od 10:00 do 16:00 na téma Time management žáků
- 10. srpna od 10:00 do 16:00 na téma Integrace žáků s odlišným mateřským
jazykem do výuky prostřednictvím her a zábavných cvičení pro různé úrovně
češtiny jako cizího jazyka
- 17. srpna od 10:00 do 16:00 na téma Nedáme šanci syndromu vyhoření
- 24. srpna od 10:00 do 16:00 na téma Zkušenosti a nové výzvy v oblasti
distančního vzdělávání
- 30. srpna od 10:00 do 16:00 na téma Jak na podnikavost zážitkem aneb
podnikavost v akci
Registrace na Bootcampy ZDE.
Kontakt: filip.kuchar@pedf.cuni.cz, Youtube kanál iKAP 2 CUNI
Podcasty Z lavice do akce!
Série podcastů přináší inspiraci z oblasti podnikavosti ve výuce na ZŠ a SŠ.
Pod vedením a koordinací PedF UK je realizuje je Inovační laboratoř UK, která
působí pod Centrem pro přenos poznatků a technologií.
1.díl: Zkušenosti z kurzu Rozjeď projekt v Inovační laboratoři Univerzity
Karlovy
Host: Jan Veselý (Inovační laboratoř UK, CPPT), Moderuje: Ondřej Mrkus
Podcast k poslechu na Spotify, ZDE.
2.díl: Podnikavost umožní dětem obstát v nestabilním světě budoucnosti
Host: Kateřina Lichtenberková (NPI), Moderuje: Martin Vítek
Kontakt: Veronika.Haissingerova@ruk.cuni.cz.
Všechny novinky a akce pořádané PedF UK, které probíhají v rámci iKAP II –
Inovace sledujte na Youtube kanálu iKAP2 CUNI
Najdete tam:
- už teď záznamy z 8 zajímavých workshopů
- během června první podcasty (fenomén podnikavosti, příklady dobré praxe
z kurzu Rozjeď projekt, tandemová výuka)
Poradna Vigvam
Webinář Možnosti prevence a intervence v kontextu tématu smrti pro
základní školy
30. srpna 2022, 13 – 16 hod.
Webinář pro pedagogy, pedagogické, poradenské i vedoucí pracovníky škol se
věnuje tématu smrti z pohledu preventivního - tedy jak téma smrti do prostoru
základní školy přinášet, ačkoliv se nikoho z dětí aktuálně netýká, tak i z pohledu intervenčního - tedy co dělat, když někdo blízký někomu z dětí zemře.
Rozdělen je na dvě části: v první se účastníci věnují teoretickým východiskům
a informacím, ve druhé bude prostor pro praktické ukázky metodik a možných aktivit, které jsou pro věkovou skupinu 1. i 2. stupně ZŠ využitelné. Bude
i otevřený prostor pro diskuzi a sdílení dobré praxe. Přihlásit se můžete ZDE.
Webinář Možnosti prevence a intervence v kontextu tématu smrti pro
mateřské školy
21. září, 13 – 16 hod.
Stejný seminář jako byl popsán výše, tentokrát však zaměřen na práci v mateřských školách. Přihlásit se můžete ZDE.
Další online semináře se stejným tématem budou následovat 2. a 5. října
2022. Přihlašování opět přes web projektu iKAP II – Inovace, kde najdete
kalendář akcí.

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Letní Příměstský tábor "Malý kutil" pro žáky pražských ZŠ zaměřený na
polytechnické vzdělávání, svět práce a volbu povolání je již zaplněný. Ale
Akademie řemesel jej bude opakovat v létě 2023 a je možné také dle zájmu
přidat termín o jarních prázdninách 2023. Více informací o táboře najdete na
webu školy, ZDE.
Digitální dílna 3D tisku
Akademie řemesel - SŠ technická chce podpořit digitální gramotnosti žáků,
pedagogů a široké veřejnosti, a také kompetence k podnikavosti a kreativitě.
Cílem je také podpora zájmu žáků a rodičů o technické vzdělávání.
Vznikne Dílna 3D tisku pro žáky i širokou veřejnost - pro všechny zvídavé
kutily a modeláře a pro všechny, kteří se buď chtějí jen seznámit s touto
technologií (v semináři), nebo si chtějí vytvořit vlastní originální výrobek podle
svých představ – naučit se 3D modelování (v intenzivním kurzu) nebo si
vyzkoušet samotný 3D tisk (ve workshopu). Vznikne dílna, kde se zájemci
naučí novým dovednostem a poznají nové technologie.
Všechna aktivity pro žáky pražských ZŠ, jejich pedagogy a širokou veřejnost
se budou postupně realizovat od října 2022.
Přihlášení na dílnu 3D tisku ZDE, více informací na webu. Dotazy na:
studium@zelenypruh.cz.
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV)
Dětský Think Tank
Nově vznikající projekt SPKV Dětský Think Tank se zaměřuje na ověřování
inovativních formátů a postupů ve vzdělávání, v rámci kterých se aktéry
společenských změn stávají děti a mladí lidé. Projekt staví na expertní
spolupráci pedagogů, akademiků, umělců, odborných organizací a firem, které
vytvářejí vhodné podmínky pro aktivní zapojení každého žáka bez rozdílu.
Bude probíhat ve školním roce 2022/2023 se čtyřmi pražskými základnými či
středními školami.
Více informací manažerka projektu Zuzana Demlová:
zuzana.demlova@spkv.education, na webu SPKV nebo Facebooku.
Česká asociace streetwork (ČAS)
6. setkání Platformy k tématu prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
- setkání určené ke vzájemnému sdílení kontaktů a předávání dobré praxe
dosavadní multidisciplinární práce na školách se bude konat v polovině
června. Setkání je určeno pro spolupracující školy a další organizace, které
společně s námi tvoří komunitní síť spolupráce.
Na webu ČAS bude zveřejněn harmonogram podzimních termínů setkání
Platformy. Probíranými tématy budou kariéra mladých lidí, sexuální výchova,
vztahy a intimita, bezpečnost v on-line prostředí a téma práce s agresivitou ve
školách.
Průběžná multidisciplinární práce na školách - konzultanti*ky ČAS = case
manažeři, nabízí pomocnou ruku pro žáky a žákyně, kterým hrozí předčasný
odchod ze vzdělávání. Úzce spolupracují s mladými lidmi, doprovázejí je v
procesu péče, koordinují jednotlivé intervence. Stanovují reálné cíle a hledají
nástroje pro jejich dosažení. Pro školy vytváří odborníci ČAS podpůrné sítě k
jednotlivým tématům, které mladí lidé řeší, popisují systém práce jednotlivých
složek a předávají kontakty, včetně ověření možností pomoci.
Více informací: Aneta Sluková (slukova@streetwork.cz, +420721584292)

InBáze
Organizace nabízí konzultace pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem,
které navštěvují MŠ, ZŠ, SŠ nebo VOŠ. Kontakt: ourednikova@inbaze.cz.
InBáze hledá právníka/právničku. Více informací naleznete zde. V případě zájmu
prosím zašlete strukturovaný profesní životopis a stručný motivační dopis v
maximálním rozsahu jedna A5 v českém a anglickém jazyce na e-mail:
ourednikova@inbaze.cz. Více o aktivitách organizace najdete na webu.
Elixír do škol
100 akcí Elixíru do škol pro učitele v novém školním roce.
Zdarma a po celé Praze.
Pokusy, bádání, zkušenosti z výuky, experimenty a inovace ve výuce fyziky,
chemie, informatiky. To vše mohou učitelé zažít na setkáních center Elixíru do
škol, která se konají ve všední dny odpoledne, zdarma a při školách, ve kterých
se o program a koordinaci starají zkušení a nadšení učitelé, například Věra
Krajčová, Jitka Houfková, Václav Fiala, Stanislav Gottwald, Zbyšek Mošna,
Věrka Koudelková nebo Lukáš Vrba. Ozvěte se Elixíru v dotazníku a budete
dostávat novinky ze sítě center napřímo, případně sledujte Facebook. Můžete
tak vyhrát jeden z dárkových balíčků Elixíru a jeho partnerů. Losování výherců
proběhne na hybridním setkání 27. června v 18:00 v Magenta Experience
Center v OC Arkády na Pankráci a online. Na akci se přihlašujte se na webu zde.
Více informací a články najdete na blogu Elixíru.
Kontakt: petr.naske@elixirdoskol.cz.
Jules a Jim
Dvouletý studijní program pro ŠMP zahrnující sebezkušenostní část
- organizace otevírá další ročník dvouletého specializačního studia pro školní
metodiky prevence, bude zahájeno v říjnu 2022
- koncepce studia odpovídá standardům studia k výkonu specializovaných
činností dle zákona a je akreditováno MŠMT
- studium je tvořeno třemi částmi, které budou realizované v průběhu dvou let v
rozsahu 346 výukových hodin. Součástí programu je i sebezkušenostní část
vedená vedená Dasein přístupem (96 h), která podpoří Vaše porozumění žákům
a třídním kolektivům.
- podrobnější informace k programu naleznete na https://metodikprevence.cz/
- přihlašování je možné zde
Školící program pro školní metodiky prevence a pedagogické sbory zaměřený
na téma šikany
- Program zahrnuje tyto části, které je třeba v případě zájmu o program absolvovat všechny:
· 3 dny školení pro školního metodika prevence
- 26. 9. 2022, 3. 10. 2022 a 10. 10.2022
o 26. 9. - akreditovaný program Šikana - identifikace a prevence
o 3. 10. a 10. 10. - rozšíření o specifika práce ŠMP - šetření a řešení šikany
· 4 intervizní setkání pro školní metodiky prevence - termíny dle dohody se
skupinou během 1. pololetí 2022/23
· 1 celodenní školení pro váš pedagogický sbor - akreditovaný program Šikana identifikace a prevence (10 vh) - termíny po dohodě se školou v 1. pololetí
2022/23
· konzultace pro školu v tématu identifikace / prevence / řešení / šetření šikany
(dle konkrétní zakázky školy)
- Vzdělávání je pro školy bezplatné v rámci projektu IKAP II. Přihlásit se můžete
prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde.

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.

