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KALEIDOSKOP AKCÍ 2019 
Pro ředitele a učitele SŠ, ZŠ, odbornou veřejnost i rodiče zdarma 

Více informací na http://www.kr-kralovehradecky.cz/kap.htm nebo www.sipkhk.cz. 

KALEIDOSKOP AKCÍ 2020 
Pro ředitele a učitele SŠ, ZŠ, odbornou veřejnost i rodiče zdarma 

Více informací na http://www.kr-kralovehradecky.cz/kap.htm nebo www.sipkhk.cz. 

    
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 

NÁZEV A TYP AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN 

25. 3. 2020 
PŘIHLÁŠKA 

Formativní hodnocení 
Kurz formativního hodnocení – jednoho z nejúčinnějších postupů vedoucích 

k efektivnímu vzdělávání žáků v heterogenním prostředí.  

Gymnázium Hořice 

26. 2. 2020 
PŘIHLÁŠKA 

Charanga – moderní nástroj v rukou kreativního pedagoga 
Představení projektu zaměřeného na sdílení zdrojů, výukových aplikací, postupů 

a materiálů pro výuku hudební výchovy. 

Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

31. 3. 2020 
Vlk je taky online 
Večer prezentací ve stylu pecha-kucha organizovaný MAP Hradec Králové 

ve spolupráci s KAP KHK na témata týkající se sociálních sítí. 

Bio Central  
Třída Karla IV. 774, 

Hradec Králové 

podzim 2020 
Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity 
 

Bude upřesněno 

31.3.–2.4.2020 

Festival vzdělávání 
Soubor přednášek a workshopů na téma vzdělávání organizovaný MAP Kostelec nad 

Orlicí ve spolupráci s MAP Rychnov nad Kněžnou, MAP Vysokomýtsko a KAP KHK. 

Nový zámek Kostelec 
nad Orlicí 

2. 4. 2020 
PŘIHLÁŠKA 

Klima školy 
Přednášky, workshopy zabývající se bezpečným prostředím ve škole. 

Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

červen 2020 
Zážitková pedagogika pro učitele biologie 
Výjezdní kurz do Národního parku České Švýcarsko pro učitele biologie z cyklu 

Biologická setkání. 

Národní park České 

Švýcarsko 

24. 2. 2020 
PŘIHLÁŠKA 

Představení Inovativního centra 
V Královéhradeckém kraji vzniká Inovativní centrum, které bude zaměřené na 

podporu a prosazování inovativních metod ve školství. Na setkání budou představeny 

didaktické metody, které by mohlo centrum nabízet. 

Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

25. 2. 2020 
PŘIHLÁŠKA 

Jak na I-KAP II 
Témata, aktivity a možnosti zapojení do projektu Implementace Krajského akčního 

plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II 

Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/kap.htm
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