
Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání nabízí vaší škole online i prezenční kurzy a akce, 
které jsou zdarma pro pracovníky vzdělávacích zařízení i širokou veřejnost v Praze.

KURZY KARIÉROVÉHO 
PORADENSTVÍ 
Kariérové poradenství představuje široké spektrum aktivit zaměřených 
na poskytování kariérových informací a rozvíjení dovedností žáků pro 
řízení vlastní kariéry. V našich programech si rozšíříte své kompetence 
i profesní síť a získáte přehled o trendech v kariérovém poradenství.

Leader kariérového poradenství na školách 
 » 21. a 28. února a 7. a 21. března, 13:00 - 18:00 hod. – online 
 » jaro 2023 (termín bude upřesněn), v Pražském inovačním institutu (Celetná 19, P1) – prezenčně 
 » zaměříme se hlavně na téma kariérových kompetencí a využití portfolia jako nástroje     

podpory kariérového rozvoje žáků.

Kariérový poradce na škole 
 » 24. a 25. února a 3. března 2023, 9:00 - 17:00 hod.,  v Pražském inovačním institutu – prezenčně 
 » 4., 11., 18. a 25. května a 1. a 8. června, 16:00 - 19:00 hod. – online 
 » zaměříme se zejména na rozvoj praktických dovedností potřebných pro poradenskou práci

Inovátor v kariérovém poradenství
 » 8., 9. března a 30. března 2023, 9:00 - 17:00 hod., v Pražském inovačním institutu – prezenčně 
 » 12., 19. a 26. dubna a 3. května 2023, 13:00 - 18:00 hod. – online 
 » zaměřené na trendy světa práce, umění využívat online technologie v kariérovém poradenství a poznání,  

jak v rámci poradenství přispívat k udržitelnému a sociálně spravedlivému světu

Mentoring pro kariérové poradce
 » konzultace se zkušenými poradci, profesionály kariérového poradenství k tématům dle vašich potřeb
 » v rozsahu do 6 hodin je možné využít od února do října 2023

Tandemová výuka s kariérovým poradcem
 » Cílem je rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků a kariérových poradců prostřednictvím společné 

realizace skupinového kariérového poradenství, která staví na zkušenostech obou stran
 » přípravě na výuku bude předcházet individuální konzultace
 » lze využít od února do října 2023

Všechny kurzy nabízíme zdarma. 
Více informací a registrace: Inovace ve vzdělávání - Kariérové poradenství 
Kontaktní e-mail: kp@prahainovacni.eu 
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PROGRAMY K PODPOŘE   
PODNIKAVOSTI
Podnikavost je schopnost využívat příležitostí a nápadů a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní, ať už finanční, 
kulturní nebo společenské. Podnikavost nás vede k tomu, abychom byli proaktivní, tvořiví a inovativní a uměli 
reagovat na změny, které nás v budoucnu čekají.

Kurz Podpora podnikavosti žáků SŠ a ZŠ (prezenčně) / od 22. 2. 2023  
 » 5 půldenních prezenčních setkání, 14:00 - 18:00, v Pii 
 » kurz je určen pro všechny, kteří chtějí vzdělávat kreativní a podnikavé žáky a přenášet podnikavost    i na 

své kolegy ve škole; díky kurzu získají účastníci kompletní náhled na problematiku podnikavosti

Komunikace v kruhu II (prezenčně) / 2. března 2023, 16:30 - 18:30 v Pii  
 » workshop vede Jan František Bím 
 » zaměří se na řešení konfliktů ve třídě, v kabinetu, ale třeba i v rodinném kruhu; vyzkoušejte si metodu komunikace   

v kruhu, která vám ukáže, jak společně o věcech rozhodovat, aby se všichni zúčastnění cítili být součástí  
rozhodovacího procesu

Středoškolský sněm  hl. m. Prahy, z.s – jak funguje (online) / 19. duben 2023, 13:00 - 15:00
 » dozvíte se jaký dopad má na podnikavost žáků jejich zapojení do studentského parlamentu a jak funguje  

 » Víte, že je oficiálním poradním orgánem Magistrátu hl. m.? 

Konference Virtuální Realita ve výuce (prezenčně) / duben 2023
 » konference zaměřená na využití VR ve vzdělávání; bude zde možnost zúčastnit se workshopů věnovaných   

využití VR v praxi

Nová Asociace „Podnikavé Česko“ – jak a proč se zapojit? (online) / srpen 2023
 »  během této diskuzní přednášky vám představíme nově vzniklou asociaci Podnikavé Česko a také data ze zmapované 

podnikavosti v ČR; hostem bude ředitelka asociace Anna Kačabová

Junior Business Mixxer (prezenčně) / 14. června 2023
 » proběhne ve spolupráci s PIC (Podnikatelským a inovačním centrem Hl.m.Prahy) 
 » Junior Business Mixxer je akce pro středoškoláky, kde budou prezentovat své podnikatelské nápady; k dispozici budou 

mít i praktické workshopy k přípravě prezentace na akci

Konference Dovednosti 21. století (prezenčně) / září 2023
 » konference zaměřená na dovednosti, znalosti, kompetence a pracovní návyky, které jsou považovány    

za nezbytné pro úspěch ve vzdělávání a zaměstnání ve společnosti 21. století

Maturitní zkoušky jinak (online) / 4. říjen 2023, 15:00 - 17:00
 » na diskuzní online přednášce se dozvíte, jak může student maturovat se svým projektem; hostem    

bude Petr Klínský, bývalý ředitel OA Heroldovy sady

Všechny kurzy nabízíme zdarma. 
Více informací a registrace: Inovace ve vzdělávání - Podpora podnikavosti 
Kontaktní e-mail: cpp@prahainovacni.eu 
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