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Jak motivovat k sociálnímu podnikání už na středních školách?
Projekt InnoSchool, který byl finančně podpořen programem Ínterreg Dunabe, odstartoval 1.
září 2018 svou realizaci a akce s názvem “Jak motivovat k sociálnímu podnikání už na středních
školách”, je úvodní setkání pro všechny, kteří na projektu spolupracují a také pro ty, pro které je
projekt a jeho výstupy relevantní a zajímavý. Úvodní setkání je take pro každého, kdo má zájem
dozvědět se, jak se lze do projektu zapojit, nebo se zajímajá o podobné projekty v oblasti
sociálního podnikání a tvorby inovativních vzdělávacích programů založených na využití
digitálních technologií.
Přijďte se informovat o právě startujícím mezinárodním projektu InnoSchool, diskutovat
například s Národním ústavem pro vzdělávání, EDUin, Soutěž a Podnikej či NNTB, potkat se s
námi (DEX Innovation Centre) a Libereckým krajem jakožto českými partnery projektu, poznat
další podobné inovativní projekty na národní či mezinárodní úrovni a seznámit se s kýmkoliv z
přibližně 50 účastníků. Budeme se na vás těšit.
Jaký problém projekt InnoSchool řeší?
ÍNNOSCHOOL řeší potřebu systémové změny v podpoře slabé podnikatelské kultury a nízkého
zapojení do vzniku sociálních inovací a podnikání již v adolescentním věku. 16. a 17. rok, kdy je
mládež na středních školách, je rozhodující pro jejich motivaci a zapojení tak, aby byla ovlivněna
jejich budoucí práce a kariérní rozhodnutí. Je zapotřebí vysoce kvalitní střední vzdělávání
podporující nejen budoucí zaměstnance, ale také budoucí podnikatele.
Jaké jsou cíle projektu InnoSchool?
Obecným cílem projektu ÍNNOSCHOOL je posílit sociální inovace a podnikatelského ducha
studentů středních škol vznikem a zavedením vysoce inovativního vzdělávacího systému
(ÍnnoSchool Learning System = ÍLS), který kombinuje inovativní prvky právě pro adolescenty:
(1) seriózní počítačovou hru pro on-line simulace spojené s úvodní přednáškou/reflexí učitelů
s cílem maximalizovat dopad vzdělání prostřednictvím experimentálního učení a (2) začlenění
sociálních médií a soutěží mezi školami, aby to bylo pro studenty atraktivnější.Prvním
z konkrétních cílů ÍnnoSchool je proto ZLEPŠÍT ÁTRÁKTÍVNOST Á DOPÁD VZDĚLÁVÁCÍCH
SYSTÉMŮ používaných v učebních osnovách středních škol k posílení sociální inovace a
podnikatelského ducha. Druhým specifickým cílem projektu je ZLEPŠENÍ ZNÁLOSTÍ
ZÁJMOVÝCH SKÚPÍN O VYÚŽÍTÍ ÍNOVÁTÍVNÍCH VZDĚLÁVÁCÍCH SYSTÉMŮ. Třetím specifickým
cílem je ZLEPŠENÍ VZDĚLÁVÁCÍHO RÁMCE ZÁŘÁZENÍM ÍLS DO OSNOV.

Datum, čas a místo akce
-

čtrvtek 27. 9. 2018 – 09:00 - 12:30
KultiVAR, Na Rybníčku 387/6, Jeřáb, 460 07 Liberec – vstup z ulice U Besedy

Pozvánka na úvodní akci projektu ÍnnoSchool.
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Program setkání
09:00 - 09:30 Registrace
09:30

Úvodní přivítání - DEX Ínnovation centre, Liberecký kraj, Danube Interreg
Europe

09:50

Představení projektu ÍnnoSchool, jeho cílů, plánovaných aktivit a výstupů a
možnosti zapojení se pro různé cílové skupiny

10:20

Moderovaná panelová diskuse na téma "Jak motivovat k sociálnímu podnikání už
na středních školách?" - řečníci: Národní ústav pro vzdělávání, EDÚin, NNTB, a
další

11:05

Tisková konference s řečníky panelové diskuse a zástupci DEX Ínnovation Centre

11:30 - 12:30 Úkázka podobných mezinárodních či národních inovativních projektů ve
vzdělávání + networking + občerstvení

Více informací
O projektu v češtině na webu DEX Ínnovation Centre: http://dex-ic.com/innoschool_cz
Podívejte se na náš web a zjistěte víc o tom co děláme: http://dex-ic.com/cs

Proč se zúčastnit
- dozvíte se detailně o cílech a plánovaných aktivitách projektu ÍnnoSchool a jak se do něj
můžete zapojit
- zjistíte jaké další inovativní projekty či iniciativy v oblasti podpory podnikání či využívání
digitálních inovací ve vzdělávání existují
- potkáte se zajímavými institucemi a lidmi z mnoha typů organizací v rámci regionu, ČR, ale i
mezinárodně
- budete moci diskutovat a ptát se v rámci moderované panelové diskuse zajímavých řečníků
- dáte o sobě a aktivách vaši organizace či osoby vědět a zvýšíte si povědomí u cílových skupin
účastníků akce

Pozvánka na úvodní akci projektu ÍnnoSchool.
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Jak potvrdit účast
Vyplněním formuláře s uvedením celého jména a názvu instituce, tak jak chcete mít uvedeno na
jmenovce, na webovém odkazu VYPLNIT FORMULÁŘ (otevřete Ctrl + kliknutím) do pondělí 24.
9. 2018.

Kontakt
Pro případ nouze a jako kontaktní osobu prosím kontaktujte Vojtěcha Jíru, 604 304 725

Jak se tam nejlépe dostat

MHD – tramvaj stanice stanice Rybníček a následně pěšky cca 20m vzdálené ulice U Besedy
Autem – nejlépe zaparkovat na Vámi známém místě v Liberci a dále MHD či pěšky podle
souřadnic
Autobusem z Prahy – z Černého mostu stanoviště, nebo ÚÁN Florenc (Student agency /Flix bus)
do
Liberec – Fügnerova (cca 600m od KultiVARu), nebo do Liberce – autobusové nádraží (cca 400m
od KultiVARu)
Pozvánka na úvodní akci projektu ÍnnoSchool.
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Autobusem z Brna – Brna do Praha – ÚÁN Florenc a následně z ÚÁN Florenc do Liberec
Fügnerova (cca 600m od KultiVÁRu), nebo do Liberce – autobusové nádraží (cca 400m od
KultiVARu)
Vlak – z Hradce Králové hl. n. do Liberec hl. n. (cca 600m od KultiVÁRu)

Pozvánka na úvodní akci projektu ÍnnoSchool.
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