Konzultační centrum Praha nabízí své služby
odborným školám v Praze a konzervatořím v celé ČR
Regionální konzultační centrum Praha vzniklo v říjnu  při Vzdělávacím institutu Středočeského kraje (VISK), který poskytuje veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých v rámci celoživotního vzdělávání. VISK se zaměřuje především na oblast profesního vzdělávání – další vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků dalších profesí.
Metodici VISK připravují, nabízejí
a realizují v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávací programy zaměřené zejména na zajištění

kvality a efektivity vzdělávání. Té chtějí
docílit prostřednictvím rozšiřování klíčových kompetencí a prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů.

Vzdělávací institut má vytvořen informační a komunikační systém, který zajišťuje dobrou spolupráci se všemi školami
a školskými zařízeními ve své působnosti.
Spolupracovat s odbornými školami i s Národním ústavem odborného vzdělávání začal Vzdělávací institut již v rámci projektu
Pilot S v letech –.
Činnost RKC Praha je v rámci projektu Kurikulum S zajištěna takto:
je vytvořen tým kvalitních odborných lektorů a konzultantů zaměřených na
poskytování odborných rad a pomoci při
zpracování, realizaci a inovaci ŠVP SOŠ
a konzervatoří,
pomoc školám je zajišťována formou
základní a aktuální nabídky vzdělávacích

seminářů nebo workshopů a prostřednictvím osobních konzultací s vedoucími pracovníky škol, koordinátory a učiteli, kteří se
podílejí na tvorbě a inovacích ŠVP,
aktuální vzdělávací nabídka konzultačního centra je tvořena na základě monitorování vzdělávacích potřeb a reálné
poptávky jednotlivých SOŠ a konzervatoří
(tzv. „akce na zakázku“),
aktivity pro konzervatoře nabízíme
v rámci celorepublikové působnosti.
RKC Praha přijímá do . . 
přihlášky k bezplatnému studiu vzdělávacího programu „Koordinátor ŠVP
OV / Studium k výkonu specializovaných
činností – tvorba a následná koordinace
ŠVP pro OV“ pro rok /.

Rozhovor s Janou Randákovou, vedoucí konzultačního centra Praha
konzultace. V současnosti hlavně díky
Praha jsme úspěšně uspořádali již
nové strategii v oslovování pražských škol
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zaznamenáváme zvýšený zájem o semináře
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podle ŠVP“ hlavně díky vysoké odje přímo nemožné s RKC Středočeského
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Kolik škol se na Vaše RKC obrátilo
tovat služby na požadované úrovni, tedy
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