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podzim 2012
Vážení a milí čtenáři,
jsme velice rádi, že vás zajímá myšlenka škol vstřícných k rodičům. Ve zpravodaji vám přinášíme
informace a inspiraci z oblasti partnerské komunikace a dobré spolupráce školy a rodičů.
Přejeme vám pěkný podzim,
Kateřina Kubešová a tým Rodiče vítáni
Prezentace a videa z konference Jak se domluvit se „svým“ učitelem a „svým“ rodičem
11. října 2012 proběhla v Praze konference značky Rodiče vítáni s názvem
Jak se domluvit se „svým“ učitelem a „svým“ rodičem. Podle hodnocení
na místě i v dotaznících vás akce zaujala. Kromě inspirativních řečníků
a zkušeností z praxe se vám líbila příjemná tvůrčí atmosféra, kterou podtrhl
zajímavý prostor centra DOX. Podívejte se na videozáznamy prezentací
dopoledních řečníků a fotografie z celé akce včetně odpoledních workshopů.
Obnovování certifikace značkou Rodiče vítáni
S novým školním rokem nastal čas obnovování certifikace značkou Rodiče vítáni,
která má platnost jeden rok. Školy, které s námi chtějí dále spolupracovat, si mohou
aktualizovat svůj textový profil a zkontrolovat (doplnit i ubrat) kritéria,
k nimž se hlásí. Doporučujeme přečíst si pečlivě komentáře ke každému kritériu.
Vysvětlujeme v nich, co považujeme za kvalitní naplnění kritéria a co nikoliv. Škole,
které se blíží termín ukončení certifikace, zasíláme 30 dnů a 7 dnů před ukončením
e-mail, jak ji obnovit, včetně unikátního odkazu, kde je možné recertifikaci provést. V případě,
že si škola do daného termínu certifikaci neobnoví, zmizí z mapy aktivních škol. Pomocí daného odkazu
si škola může certifikaci obnovit samozřejmě i po termínu.
Extra třída nabízí školám peníze na realizaci projektů s žáky
V září spustil EDUin stránky programu Extra třída, který je určen k podpoře
žákovských projektů rozvíjejících spolupráci s místní komunitou. Program
je určen pouze pro školy, které jsou certifikovány značkou Rodiče
vítáni, a umožní jim získat podporu až 30 000 Kč z Nadačního fondu Tesco.
Chce motivovat žáky 7., 8. nebo 9. tříd ZŠ (a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií) k přípravě a realizaci projektů, které budou mít pozitivní
dopad na život v místě, kde se jejich škola nachází.
Máme zrušit domácí úkoly?
Nedávnou mediální debatu, kterou spustilo prohlášení dvou základních škol,
že ruší domácí úkoly, je možné shrnout do sporu dvou pohledů. Jeden zrušení
domácích úkolů bere jako vstřícný krok vůči rodině, který umožní dětem zažít
po škole i něco dobrodružnějšího než doplňování měkkých a tvrdých i/y.
Druhý v něm vidí další snížení nároků na děti a důkaz propadu kvality
vzdělávání. Podrobnosti zde.
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Dáváte svým dětem prostor pro chybu?
Možnost dělat něco jinak, po svém, vyzkoušet i jiné cesty, včetně toho, že to
sem tam udělám špatně, to je mimořádně cenná součást dospívání a výchovy,
o kterou někteří z nás permanentním peskováním děti připravujeme. Říká se
tomu prostor pro chybu, ale ve skutečnosti je to prostor k normálnímu životu.
Více v tomto článku.
Jdete s prvňákem do školy? Domluvte se, jak se budete domlouvat!
Zažil to skoro každý. To jdete takhle poprvé s dítětem do školy, ono se trochu
bojí, trochu je zaujaté a vy hned od první chvíle, kdy projdete školními vraty,
sledujete, „kam to dítě vlastně posílám“. Protože máme na paměti fakt,
že největší devizou spolupráce mezi rodiči a školou je vstřícnost a důvěra,
nabízíme v rámci předcházení problémů několik stručných rad pro školu
i pro rodiče.
Třídní schůzky – žádný strach
Mezi důležité momenty školního roku bezpochyby patří třídní schůzky.
K tomu, aby rodiče a učitelé naplnili svá očekávání a předešli zbytečným
konfliktům, je zapotřebí úspěšně komunikovat. Přinášíme vám proto
článek s praktickými radami od nakladatelství Raabe.

Může rodič přijít do školy kdykoli? Proč ne!
Na tuto otázku odpovídá většina ředitelek a ředitelů škol s rozpaky. Jistě,
rodiče mohou přijít, když se předem ohlásí a raději jen v dny, kdy jsme
na to připraveni a organizujeme takzvané Dny otevřených dveří. Ale do ZŠ
Na Beránku opravdu mohou a také skutečně chodí. Jak toho dosáhli a jak jim
to funguje? Přečtěte si zde.
Diskuzní fórum Rodiče vítáni – aktuální témata
Na konci června jsme otevřeli diskuzní fórum, kde se rodiče mohou
navzájem poradit o všem, co řeší ve vztahu ke škole, k učení. A učitelé
inspirovat tím, jak se na školní situace dívají rodiče, a sdílet své pohledy
na daná témata. Zapojit se a vyslovit svůj názor či zkušenosti můžete i vy.
Aktuální témata: Sladkosti ve škole / Domácí úkoly – ano, či ne? / Třídní
schůzky / Do školy na kole / Jaká je podle vás škola, kde jsou rodiče vítáni?
Rodiče vítáni na Facebooku
Projekt Rodiče vítáni najdete samozřejmě i na Facebooku. Přidejte se k našim fanouškům a
sledujte zajímavé novinky, tipy na články a akce!
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