Zpravodaj Rodiče vítáni
leden 2012
Do nového roku 2012 vám tým Rodiče vítáni přeje vše dobré!
Průzkum mezi rodiči může odstartovat rozvoj školy
Školy, které pochopily, že bez podpory rodičů se ve své práci
neobejdou, se snaží zjistit, co si o jejich práci rodiče myslí.
Nejjednodušší způsob je dotazník. Jaké s ním mají zkušenosti
v Základní a Mateřské škole Františka Palackého v Hodslavicích
a k čemu je výsledky motivovaly, vysvětluje ředitelka Martina
Holubová. Více
Značku Rodiče vítáni získalo již 200 škol!
Značku Rodiče vítáni získalo od začátku školního roku již 202 škol. S počtem
škol stále vedou tři kraje: Praha (38), Středočeský (25) a Jihomoravský kraj
(23). Nejméně má kraj Karlovarský (4) a Vysočina (5). Certifikát získalo 119
základních škol, 72 základních škol, které jsou spojené s MŠ, 9 víceletých
gymnázií a 2 školy speciální. Podívejte se na mapu aktivních škol.
Co mám dělat, když nesouhlasím s kritérii značky
Také jste se rozčílili ve chvíli, kdy jste si prohlédli na webu či u vchodu do školy
kritéria, které vedení vaší školy zaškrtalo na ceduli Rodiče vítáni? Máte pocit, že si
vymýšlí, protože třeba partnerskou komunikaci s rodiči, která patří k základním
kritériím, si představujete jinak? Co má rodič dělat, když nesouhlasí s tím, co o sobě
škola tvrdí? Nabízíme pět kroků pro nespokojené rodiče. Více
Jak mi knížka Rodiče vítáni zchladila hlavu aneb jak řešit situace se školou bez konfliktu
Ajka Kyselo, čtenářka naší knížky a angažovaný rodič, píše o tom, jak jí kniha
Rodiče vítáni pomohla řešit situaci se školou svého dítěte bez konfliktu
a s pozitivním výsledkem. Uvádí též, jak situaci následně hodnotí paní učitelka.
Více

Tip: Sdružení Aperio s poradnou
Sdružení Aperio je společnost, která se věnuje tématům spojeným s rodičovstvím
(např. sladění rodinného a pracovního života). Provozuje také skutečně kvalitní
specializovanou poradnu, zaměřenou zejména na právní a psychologickou tématiku –
vřele doporučujeme!

www.rodicevitani.cz

