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Vážené dámy, vážení pánové,

doufáme, že jste přes léto nabrali síly a tolik potřebnou energii.
Přinášíme vám novinky z našeho projektu a spoustu nových programů,
workshopů či školení: pro vás ve vedení škol, pro vaše kolegyně a kolegy z učitelského sboru i nepedagogické spolupracovníky. A samozřejmě i pro ty, o které nám všem v naší práci jde především – pro žáky.
Od září běží programy zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti
(probíhá prezenční formou ve spolupráci s Matematicko-fyzikální
fakultou UK). Otevíráme také jedinečný program pro všechny, kteří se
zabývají kariérním poradenstvím na školách nebo se mu chtějí v budoucnu věnovat. Od října startuje i kurz, který učitelům pomůže
rozvíjet podnikavost žáků. Úplně nově začíná i podpora „cirkulárním
školám“ a hravé učení robotiky v mateřských školách. Neminou nás ani
hluboká témata: webináře pro pedagogy poradny Vigvam věnované
tématu smrti či program pro školní metodiky prevence a pedagogické
sbory na téma šikany, pořádaný organizací Jules a Jim. V rámci
projektu nabízíme i terapie, interkulturní podporu a jazykové kurzy pro
děti a rodiče z Ukrajiny. S organizacemi Elixír do škol nebo Post
Bellum můžete využít síťování učitelů a inspirovat se na seminářích na
nejrůznější témata. V říjnu je také na programu ve spolupráci s Českou
asociací streetwork další setkání Platformy, věnované prevenci
předčasných odchodů ze vzdělávání.
O všem, co vašim školám nabízíme, se dočtete v tomto newsletteru a
na našich webových stránkách (více informací najdete i na tomto
linku). Můžete si také prohlédnout kalendář našich akcí a pomocí něj se
rovnou na zvolenou akci přihlásit. Všechny programy jsou pro vaši
školu zdarma, stačí si jen vybrat.
S poděkováním a přáním všeho nejlepšího
tým projektu iKAP II – Inovace

CO SE DĚJE V PROJEKTU
Matematická gramotnost
Učíte v Praze a zajímá vás rozvoj matematické
gramotnosti? Od 29. 9. a 6. 10. zahajujeme program
právě pro vás. Přijďte se inspirovat a něco nového přiučit
do programu, který probíhá ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Na prezenčních přednáškách a v praktických dílnách vám ukážeme řadu
užitečných a zajímavých nástrojů a tipů do výuky
matematiky. Šest tematických setkání probíhá vždy ve
14–17 h přímo na fakultě, jejíž učitelé lekce povedou.
Budou věnovány např. distančnímu vzdělávání ve školní
geometrii, statistice a práci s daty, vybraným úlohám
rekreační matematiky, 3D tisku a geometrii, finanční
matematice a dalším zajímavým tématům. Programu se
mohou zúčastnit i dva lidé z jedné školy. Vše je bezplatné,
stačí se jen přihlásit.
Prosím, registrujte se do 20. 9. 2022.
I. skupina začíná 29. 9., registrace zde.
II. skupina začíná 6. 10., registrace zde.
Více informací najdete v letáku na tomto odkazu a na
webu projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání.
Rozvíjíme školu spolu
Leadership program Rozvíjíme školu spolu pro ředitele a vedoucí pracovníky pražských škol nabízí ještě poslední volná
místa a možnost přihlásit se do skupin, které s programem
začínají v průběhu září a začátkem října.
V případě vašeho zájmu vyplňte prosím přihlašovací
formulář zde.
Pokud budete mít zájem o další informace, napište nám na
e-mail: leadership@prahainovacni.eu.

Cirkulární školy
Za rok by mělo být v Praze dvacet škol, které budou vědět, jak
účinně nakládat s odpady, dostanou nové vybavení a „reuse“ pro
ně nebude neznámé slovo. V současnosti provádíme mezi
školami průzkum potřeb a v září začínají hloubkové rozhovory,
abychom zjistili, jak se která škola chce zapojit. Od října pak
začínají konzultace odborníků našeho projektu se školami, od
listopadu se začnou rozjíždět vzdělávací programy pro děti i naše konzultační podpora. Během školního roku budeme rozšiřovat vědomosti škol o tom, jak snížit objem nevyužitých potravin v jídelnách, jak využít zbývající jídlo, o možnostech v oblasti kompostování a reuse aktivit. Pracovat budeme formou
workshopů samozřejmě i s žáky. Na základě absolvování celého
programu, mapování potřeb školy a konzultační podpory
nakonec každá škola dostane vybavení v hodnotě 50 tisíc Kč –
aby mohla změny směrem ke své lepší malé „cirkulární
ekonomice“ lépe realizovat. Pokud byste se chtěli projektu
zúčastnit a stát se jednou ze zapojených škol, ozvěte se na
e-mail: slegl@prahainovacni.eu.

Jazykové kurzy, interkulturní podpora a terapie pro ukrajinské
děti a rodiny
Od poloviny července se rozběhly naše kurzy češtiny pro
ukrajinské děti a dospívající. Během léta jimi prošlo téměř
devadesát žáků. Spolu s výukou jazyka nabízíme dětem a jejich
rodičům, kteří byli nuceni utéci před válkou ve své zemi, také
interkulturní a terapeutickou podporu. Celý program probíhá ve
spolupráci s organizací InBáze.
Jazykové kurzy probíhají opět od září a října, v dopoledních i odpoledních hodinách, a to jak v prostorách Pražského inovačního
institutu, tak i v pražských základních a středních školách.
Více informací a přihlášky na našem webu.
Kontakt: andrle@prahainovacni.eu (celý program),
mahilina@prahainovacni.eu (jazykové kurzy),
hanzalova@inbaze.cz či remenarova@inbaze.cz (interkulturní
podpora a terapie).
Kurz Podpora podnikavosti žáků středních a základních škol
Chcete vzdělávat kreativní a podnikavé žáky a přenášet
podnikavost i na své kolegy ve škole? Kurz je určený pro
pražské ředitelky a ředitele škol, učitelky a učitele a také pro
studentky a studenty pedagogiky. Díky kurzu získáte kompletní
náhled na problematiku podnikavosti. Kurz je rozdělen do 5 půldenních prezenčních setkání a začíná 24. října. Možná už u vás
ve škole podobné aktivity probíhají, jen jim neříkáte „podnikavost“ a nevíte, jak se do tohoto tématu pustit pořádně. V průběhu kurzu získáte vše potřebné, abyste se mohli stát koordinátory podnikavosti a uchopit tyto aktivity aktivně a systematicky je rozvíjet. A také pro ně nadchnout kolegy a hlavně
žáky. Aktivujete svoje systematické přemýšlení o problematice,
získáte ucelený pohled, nové zdroje informací a inspiraci
odjinud.
Registrujte se v kalendáři akcí na webu Praha školská, na tomto
odkazu.
Více informací o kurzu najdete v článku na blogu Pražského
inovačního institutu. Více informací vám podají kolegyně
lichtenberkova@prahainovacni.eu či
hausdorfova@prahainovacni.eu.

Program Kariérový rozvoj ve školní praxi
Kurz pro učitelky/učitele, výchovné poradkyně/poradce, speciální pedagožky/pedagogy pražských ZŠ a SŠ, studentky/studenty
pražských VŠ a další zájemce o kariérový rozvoj žáků z Prahy.
Startuje od září (online) a listopadu (prezenčně) a je pro účastníky
bezplatný.
Jeho cílem je podpořit vás, kteří se kariérovému poradenství věnujete nebo chcete věnovat, a pomoci vám při nastavení systému „kariérka“ na vaší škole. Během kurzu vám představíme
konkrétní nástroje práce s žáky pro mapování a rozvoj kompetencí a na práci s portfoliem. Budeme hledat cesty, jak podpořit
žáky v jejich silných stránkách, jasném směřování a samostatnosti. Zaměříme se na rozvoj kariérového poradenství v rámci
školy, ale také na možnosti spolupráce s externími partnery.
Věnovat se budeme poradcům samotným – jejich rolím, kompetencím, etickým aspektům poradenské práce, individuální a skupinové práci v poradenství. Ucelený program doplňuje podpora mentorů, kteří pomohou s uplatněním získaných kompetencí
v praxi a nastavením osobních cílů. Součástí je tak tzv. peer
learning - vzájemné sdílení a podpora poradců v regionu s cílem
iniciovat udržitelné formy spolupráce a učení se.
Program probíhá prezenčně i online:
- prezenční běhy se budou konat jednou za čtrnáct dnů vždy ve
středu od 13 do 18 h (začátek 9. listopadu 2022). Přihlášení v kalendáři akcí na webu Praha školská, zde.
- online kurz bude probíhat od 3. ledna 2023 každý týden v úterý od 14:00 do 16:30. Přihlášení na tomto odkazu.
Více informací podají kolegyně: mullerova@prahainovacni.eu či
haskova@prahainovacni.eu.

Využití robotických stavebnic ve výuce a rozvoj polytechnické
a digitální gramotnosti u dětí a pedagogů v MŠ
Navázali jsme spolupráci s Malou technickou univerzitou. Jde o neziskovou organizaci fungující v České republice již 8 let, do jejichž
programů bylo za dobu jejího působení zapojeno více než 3 500
MŠ a ZŠ a jejími programy prošlo více než 200 000 dětí.
Programy v rámci našeho projektu budou zaměřeny nejen na práci s dětmi, ale i na práci s rodiči a pedagogy v MŠ. V současné době
probíhá výběr nejvhodnějších robotických pomůcek a sestavují se
jednotlivé programy. V listopadu 2022 by měla být spuštěna
vlastní realizace projektu v jednotlivých MŠ.
Kontakt: dvorackova@prahainovacni.eu.

Jak na podnikavou
výuku ve vaší škole?
Cílem setkání je motivovat
vedení školy k podnikavosti
a podnikavému přístupu na
školách, informovat
o připravovaném kurzu, sdílet
zkušenosti a inspirovat
k vytvoření komunity
podnikavých škol.
Místo konání:
Skautský institut na
Staroměstském nám.
termín: 4. 10. od 16 - 18 h
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE PŘES
NÁŠ KALENDÁŘ NA WEBU
PRAHA ŠKOLSKÁ, ZDE.

CO VAŠIM ŠKOLÁM NABÍZEJÍ
PARTNEŘI PROJEKTU
CEDU (Centrum pro demokratické učení)
Funkční žákovský parlament? No problem!
Žákovská nebo studentská samospráva je propracovaný a komplexní vzdělávací nástroj, který dokáže děti a mladé lidi ve školách připravovat na reálný
občanský život. Ať už s parlamentem teprve začínáte nebo už na vaší škole
funguje, můžete se stále pokoušet jeho dopad na osobnostní rozvoj dětí
zvyšovat. CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s., má nabídku seminářů, které připraví konkrétního pedagoga i celou sborovnu na to, jak s „parlamenťáky“ pracovat. Semináře nabízíme v rámci projektu iKAP II – Inovace
pro pražské základní i střední školy ZDARMA. Neváhejte a registrujte se ZDE.
Zbývá posledních pár míst.
Poradna Vigvam
Možnosti prevence a intervence v kontextu tématu smrti pro MŠ
- 21. 9. 2022, přihlášení na tomto linku.
Možnosti prevence a intervence v kontextu tématu smrti pro SŠ
- 19. 9. 2022, přihlášení na tomto linku.
Webinář se věnuje tématu smrti jednak z pohledu preventivního – tedy tomu,
jak téma smrti do prostoru MŠ či SŠ přinášet, ačkoliv se nikoho z dětí aktuálně
netýká, jednak i z pohledu intervenčního – co dělat, když někdo blízký dítěti
zemře. V první části webináře se věnujeme teoretickým východiskům a informacím. Ve druhé části bude prostor pro praktické ukázky metodik a možných
aktivit, které jsou pro danou věkovou skupinu dětí či studentů vhodné a využitelné. Stejně tak bude otevřený prostor pro diskuzi a sdílení dobré praxe.
Co vědět o smrti a truchlení pro ZŠ
12. 10. 2022, přihlášení na tomto linku.
Webinář se věnuje v co největším možném rozsahu informacím, které
bychom při práci s tématem smrti a truchlení měli a mohli znát. Věnuje se
věkovým skupinám dětí na 1. i 2. stupni ZŠ a jejich pochopení tématu smrti,
stejně tak jako specifikům jejich truchlení. Budeme se věnovat vývojovému
pochopení smrti, popíšeme nástroje, které nám mohou pomoci dětem, které
konceptu smrti ještě nerozumí, tento fenomén bezpečně přiblížit. Věnovat se
budeme i specifikům dětského truchlení, způsobům, jak o smrti mluvit, a také
se podíváme na nejčastější otázky ve vztahu k dětem a smrti. Výkladovou
část budeme prokládat diskuzí.
H40
Hala 40 v Pražské tržnici v září opět otevírá praktické workshopy rozvoje
digitálních dovedností a kreativity pro žáky základních škol, studenty
středních škol a jejich pedagogy. Jednotlivé workshopy jsou zaměřené na
rozvoj kompetencí v oblasti audiovizuální techniky, 3D tisku a umělé
inteligence a konkrétní práce s těmito technologiemi. Rozvoj digitálních
kompetencí pak doplňuje workshop kariérního poradenství. Žáci a studenti si
mohou vybrat konkrétní workshop dle tématu, které je zajímá, nebo postupně
absolvovat celý program. Těšíme se na viděnou v Hale 40!
Kontaktní osoba pro registraci:
Renáta Bílková, e-mail: renata.bilkova@h40.cz, tel.: +420 774 599 589.
Více informací získáte na webu https://h40.cz/ikap/.

JULES A JIM
Školicí program pro školní metodiky prevence a pedagogické sbory
zaměřený na téma šikany. Program zahrnuje tyto části – v případě zájmu je
nutné je absolvovat všechny:
I. 3 dny školení pro školního metodika prevence
- 26. 9. 2022 – akreditovaný program Šikana – identifikace a prevence
- 3. 10. a 10. 10. 2022 – rozšíření o specifika práce ŠMP – šetření a řešení
šikany
II. 4 intervizní setkání pro školní metodiky prevence – termíny dle dohody se
skupinou během 1. pololetí 2022/23
III. 1 celodenní školení pro váš pedagogický sbor – akreditovaný program
Šikana – identifikace a prevence (10 hodin) – termíny po dohodě se školou
v 1. pololetí 2022/23
- konzultace pro školu k tématu identifikace / prevence / řešení / šetření
šikany (dle konkrétní zakázky školy)
Vzdělávání je pro školy v rámci projektu IKAP II bezplatné. Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde.
AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA
Digitální dílna 3D tisku
V říjnu 2022 bude otevřena dílna 3D tisku pro žáky i širokou veřejnost – pro
všechny zvídavé kutily a modeláře a pro další zájemce, kteří se chtějí s touto
technologií seznámit (na semináři) nebo si chtějí vytvořit vlastní originální
výrobek podle svých představ – naučit se 3D modelování (v intenzivním
kurzu) či si vyzkoušet samotný 3D tisk (na workshopu). Vznikne dílna, kde se
zájemci naučí novým dovednostem a poznají nové technologie. Dílna, která
podpoří kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, je vybavena
speciální učebnou se školním nábytkem pro 10 počítačových pracovních míst
s technickým zázemím vyučujícího, s pracovními notebooky s instalací
příslušného softwaru na modelování a s prezentační technikou včetně 11 kusů 3D tiskáren v prostoru digitální dílny. Již nyní přijímáme přihlášky k jednotlivým aktivitám, registrace zde.
Intenzivní výuka češtiny pro žáky s OMJ z pražských SŠ
Kurz intenzivního doučování češtiny pro žáky s OMJ, kteří studují na
pražských středních školách, probíhá formou 2 hodinových bloků (2 × 45 min)
jednou týdně pod vedením našich pedagogů proškolených pro výuku češtiny
pro cizince. Výuka je zdarma, žáci pracují s učebnicemi a pracovními sešity.
Přihlašování do kurzu: na tomto odkazu.
Intenzivní výuka češtiny pro běžence (děti i dospělé) z Ukrajiny
Od října 2022 opět nabízíme zdarma kurz intenzivního doučování českého
jazyka pro žáky a dospělé z Ukrajiny. Kurz je koncipován pro osvojení
praktických komunikačních dovedností z českého jazyka tak, aby došlo k co
možná největšímu usnadnění integrace dětí do prostředí českých škol a začlenění dospělých do majoritní skupiny. Prosím, předejte tyto informace
rodičům a dětem z Ukrajiny. Děkujeme za spolupráci.
Kontakt: inechvatalova@zelenypruh.cz.
Online přihláška do kurzu zde.

ČLOVĚK V TÍSNI
Blended learningový kurz Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
Kurz zaměřený na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí rozvíjí
kompetence asistenta ve zvládání obtížných situaci spojených s chováním
dětí. Věnuje se roli komunikace a spolupráci s pedagogy, službám
souvisejícím s prací s dětmi (OSPOD, spec. ped. služby). Skládá se ze 4 online
webinářů (90 minut) a samostudia formou e-learningu. Bezplatný kurz v celkovém rozsahu 34 hodin probíhá v termínu 12. 10.–30. 11. 2022.
Přihlášky a další informace naleznete na tomto odkazu.
Skupinové supervize pro učitele a asistenty pedagoga
Řešíte ve třídě náročné situace? Prožíváte stres, vyhoření či jinou zátěž?
Připojte se zdarma ke skupinové supervizi a přineste do bezpečného
prostředí malé skupiny své téma, které aktuálně ve škole řešíte.
Termíny: 6. 10., 3. 11., 8. 12. 2022, délka 90 min, centrum Langhans
Přihlášky a další informace naleznete zde.
Kontakt: anna.posvicova@clovekvtisni.cz.
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV)
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání otevírá v novém školním roce 2. cyklus
mentorského programu pro učitele se zájmem o rozvoj v oblasti kreativního
vzdělávání. Program poběží od září 2022 do ledna 2023 a je možné na něj
navázat dalším cyklem od února do června 2023. V prvním cyklu se učitelé
zaměřili např. na propojení výuky zeměpisu, přírodopisu a umění při realizaci
velkoformátových map nebo na události druhé poloviny 20. století a jejich
zachycení formou audiokoláže.
Pro více informací pište na michaela.kurikova@spkv.education.
Rovněž startuje zbrusu nový projekt SPKV Dětský think tank , který staví na
expertní spolupráci pedagogů, akademiků, umělců, odborných organizací a firem a bude zaměřen na realizaci inovativních vzdělávacích formátů, v jejichž
rámci se aktéry společenských změn stávají děti a mladí lidé. Bude probíhat
ve spolupráci se čtyřmi pražskými školami. Pro více informací pište na
zuzana.demlova@spkv.education. Informace také na webu SPKV nebo
Facebooku.
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
Série podcastů Z LAVICE DO AKCE! přináší inspiraci z oblasti podnikavosti ve
výuce na ZŠ a SŠ. Pod vedením a koordinací PedF UK je realizuje Inovační
laboratoř UK, která působí pod Centrem pro přenos poznatků a technologií.
Témata podcastů:
Jak na tandemovou výuku a představení alternativního programu EVA.
Najdete na Spotify, zde.
Sara Polak: Jak podpořit ambice studentů a pracovat s jejich motivací. Odkaz
na Spotify zde. Všechny dosud natočené epizody podcastu jsou na Spotify
(link zde).
Zveme vás také na workshop:
9. 11. Workshop Z lavice do akce, Vol. 3. – sdílení dobré praxe a inspirace z oblasti výuky podnikavosti. Předpokládané téma: Jak budovat osobní zodpovědnost. Pro více informací sledujte Facebook Centra pro přenos poznatků
a technologií.
Všechny novinky a pozvánky na akce pořádané UK, které probíhají v rámci
iKAP II – Inovace, sledujte na YouTube kanálu iKAP2 CUNI. Už teď tam
najdete záznamy ze zajímavých workshopů a podcasty.

InBáze
Nabízíme konzultace pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem, které
navštěvují MŠ, ZŠ, SŠ nebo VOŠ. Konzultace jsou bezplatné a poskytujeme
je i v cizích jazycích. Na konzultace je třeba se objednat na e-mailu:
ourednikova@inbaze.cz či info@inbaze.cz.
Otevíráme kurz „Specifika práce asistenta pedagoga pro děti s odlišným
mateřským jazykem v MŠ“. Je určen pro asistenty pedagoga a pedagogické
pracovníky mateřských škol působící v hl. m. Praha, kteří pracují s dětmi s OMJ.
Účast na kurzu je bezplatná a kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Časová dotace je 65 hodin (45 hodin prezenční výuka a 20 hodin odborná
praxe absolvovaná ve vybrané MŠ) a kurz je zakončen zkouškou. Po jejím
úspěšném absolvování obdrží účastníci certifikát.
Pokud se chcete do kurzu přihlásit, vyplňte prosím elektronickou přihlášku
zde nebo kontaktuje koordinátorky kurzu:
Mgr. Barbora Hanzalová hanzalova@inbaze.cz a Mgr. Jana Remenárová, MA.,
remenarova@inbaze.cz. Více informací naleznete zde.
ELIXÍR DO ŠKOL
VÝZVA PRO UČITELE A LEKTORY VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Připojte se k síti učitelů a lektorů volnočasových aktivit se zaměřením na
badatelskou výuku, fyziku, chemii, informatiku a technologie ve výuce.
Ve spolupráci s Magenta Experience Center a dalšími partnery pro vás
máme připraveny zajímavé exkurze po celé Praze, při kterých načerpáte
inspiraci do výuky a seznámíte se s odborníky z praxe. Uvítáme vaše tipy na
exkurze, které byste s Elixírem chtěli zažít. Kromě společných akcí
podporujeme také honorovanou spolupráci na vzájemných hospitacích a realizaci dalších aktivit propojování pražských učitelů a lektorů. Do sdílení se
může zapojit kdokoliv, pro Elixír je každý učitel osobností, která může
inspirovat ostatní. Vyplňte předběžnou oblast vašeho zájmu o místo exkurze
/ společné akce do registračního formuláře, spojíme se s vámi.
Více informací zde.
CHEMIKÁŘI BUDOU MÍT SVÁ CENTRA KOLEGIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vyslyšeli jsme přání mnohých z vás, aby Elixír do škol rozšířil svou působnost
na oblast chemie. Od září otevíráme ve spolupráci s VŠCHT Praha chemické
centrum na Gymnáziu Nad Alejí v Praze 6 a na dalších devíti místech napříč
republikou.
INSPIRACE Z ELIXÍRU
Vydali jsme další sborník 10 vybraných experimentů a námětů do výuky ze
setkání regionálních center pro učitele z naší sítě i pro další příznivce Elixíru.
Letošní vydání je věnováno inspiraci z mezinárodního festivalu Science on
Stage, který proběhl v březnu 2022 v Praze. Online verzi naleznete ke
stažení na webu Elixíru, tištěnou verzi na vyžádání předáváme na našich
akcích.
Kontakt: petr.naske@elixirdoskol.cz
Více informací a články najdete na blogu Elixíru.

VÍCE INFORMACÍ
A KONTAKTY:
° web projektu iKAP II:
Inovace ve vzdělávání
° naše webová stránka
pod Pražským inovačním
institutem

POST BELLUM
Pro učitele z pražských základních a středních škol zapojené do Sítě škol
Paměti národa připravujeme od září sérii vzdělávacích seminářů. První
proběhnou už 22. září 2022 v rámci doprovodného programu Slavnosti škol
Paměti národa ve vile Grébovka. Další budou následovat během školního
roku. Přihlaste se a každý měsíc se můžete těšit na nové téma. Kromě
moderních dějin z neobvyklé perspektivy se v seminářích budeme věnovat
například problematice boje s dezinformacemi s Josefem Šlerkou nebo
metodám efektivní komunikace s Michalem Dubcem a chystáme exkurze na
netradiční místa spojená s historií. Chcete vědět víc? Kontaktujte
koordinátorku projektu na adrese eva.mikulaskova@postbellum.cz nebo
vyplňte přihlašovací formulář zde.
Středoškolským týmům nabízíme možnost zapojení do dokumentaristického
projektu Příběhy našich sousedů.
Pro žákovské kolektivy pořádáme zážitkové workshopy a tzv. kinopříběhy
kdykoli přímo na školách.
Další informace na webových stránkách.
ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK (ČAS)
Platforma k tématu základních principů sexuální výchovy
V pondělí 24. října 2022 od 15:30 h se bude konat již osmé setkání Platformy
zaměřené na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, tentokrát na
téma Souhlas – základní principy sexuální výchovy. Hostem bude Karolína
Křížová z organizace Konsent. Setkání jsou určena pro školy a další organizace tvořící komunitní síť spolupráce. Přihláška bude zveřejněna na webu
projektových aktivit případně na FB profilu České asociace streetwork, z. s.
Podzim bude věnován i dalším setkáním Platformy, která se budou věnovat
tématům rezonujícím v jednotlivých školách, s nimiž spolupracujeme. Řeč
bude např. o duševním zdraví či genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti.

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

Konference Podnikavost na škole – dejme žákům důvěru!
Kdy: 19. 10. 2022
Kde: Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 72/25. Praha 5 – Smíchov
Jaká je filozofie zapojení studentů do výuky + souvislost s využitím moderních technologií.
Role vedení školy při tvorbě prostředí pro aktivní studenty. Konkrétní příběhy z praxe (např. třída
kybernetické bezpečnosti na SSPŠ). Debata i workshop vedený studenty – témata: virtuální
realita, drony, projekty v prostoru Next Zone, kybernetický útok. Jména hostů, podrobnější
témata i link na přihlášení doplníme později.
Sledujte naše webové stránky a Facebook Pražského inovačního institutu.
Kontakt: dedic@prahainovacni.eu, hausdorfova@prahainovacni.eu

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Průběžná multidisciplinární práce na školách – konzultantky a konzultanti
ČAS (case manažeři), nabízejí pomocnou ruku žákům, kterým hrozí předčasný
odchod ze vzdělávání. Úzce s nimi spolupracují, doprovázejí je procesem péče,
koordinují jednotlivé intervence. Stanovujeme reálné cíle a hledáme nástroje
pro jejich dosažení. Pro školy vytvářejí odborníci ČAS podpůrné sítě k jednotlivým tématům, která mladí lidé řeší, popisují systém práce jednotlivých
složek, předávají kontakty, ověřují další možnosti pomoci.
Pokud máte zájem o navázání spolupráce nebo potřebujete bližší informace,
obracejte se na Anetu Slukovou (slukova@streetwork.cz, +420 721 584 292).

Abyste nepřišli o nové
informace a nabídky
z projektu, můžete se
přihlásit k odběru
newsletterů
prostřednictvím tohoto
formuláře či na e-mailu:
holcova@prahainovacni.eu.
Stejně tak je možné se
i odhlásit.

