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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Rodiče vítáni,
jsme velmi rádi, že vás zaujala myšlenka škol vstřícných rodičům. V měsíčním zpravodaji
vám budeme přinášet informace a inspiraci z oblasti partnerské komunikace a dobré
spolupráce školy a rodičů.
Příjemný podzim vám přeje Kateřina Kubešová.
Značka Rodiče vítáni boduje!
Značka Rodiče vítáni školy v ČR zaujala. Od začátku školního roku se
certifikovalo již přes 80 škol! Základní školy a víceletá gymnázia jsou z celé
celé republiky, z krajů zatím vede Praha (16), Středočeský (14) a Jihomoravský
kraj (13).
Podívejte se na školy ve vašem regionu.
Rodičům je třeba soustavně vysvětlovat, co se ve škole děje
Značka Rodiče vítáni inspirovala pražské gymnázium k seminářům pro rodiče.
Jedno ze sedmnácti volitelných kritérií značky Rodiče vítáni zní: Pořádáme
„kurikulární odpoledne“, v nichž rodičům vysvětlujeme, co, jak a proč ve škole
učíme. Vzhledem k realitě českých škol jde o jedno z „pokročilých“ kritérií,
ale ve skutečnosti je to jedna z věcí, o které by měla uvažovat každá škola,
která chce s rodiči dobře vycházet. Více
Nominujte dobrou školu
Znáte dobrou školu a nenašli jste ji na mapě aktivních škol? Nominujte ji!
Školu může nominovat kdokoliv, kdo si myslí, že splňuje požadavky a že by jí
byla značka Rodiče vítáni užitečná. Vaše nominace slouží jako pobídka pro
školu, aby se o značku Rodiče vítáni zajímala. Certifikovat se pak škola musí
sama pomocí online dotazníku. Pomozte rozšířit síť vstřícných škol!
Chtějí rodiče spolupracovat se školou?
Když dojde řeč na téma spolupráce školy a rodičů, učitelé často argumentují,
že se rodiče v současnosti cítí velmi vytíženi a že jejich ochota spolupracovat je
rok od roku menší. EDUin za pomoci firmy Perfect Crowd na jaře letošního
roku realizoval na toto téma průzkum, který ukázal, že rodiče mají ve věci velmi
jasno: mají zájem, ale potřebují iniciovat. Více
Knižní tip: Jana Nováčková, Mýty ve vzdělávání
Ve vzdělávání a výchově přežívá řada mýtů, které ve svém důsledku škodí dětem a celé společnosti.
Přečtěte si stále aktuální texty psycholožky Jany Nováčkové, které původně vycházely v letech
1998–1999 v LN. Ukázka a seznam kapitol zde.
Knížku Tomáše Feřteka Rodiče vítáni si můžete prohlédnout a zakoupit zde.
Máte dotaz? Zeptejte se v naší Poradně!
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