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Jak značku Rodiče vítáni vidí zapojené školy – výsledky dotazníku
Na konci února jsme poslali všem školám se značkou Rodiče vítáni dotazník,
ve kterém jsme chtěli zjistit, v čem vidí pro sebe přínos značky pro jejich
školu, jak spolupracují s rodiči a jaká témata by školy zajímala. Odpověď nám
zaslalo téměř 90 škol, děkujeme! Máte-li zájem dotazník vyplnit, můžete
v tomto formuláři. Výsledky s naším komentářem najdete zde. Těšit se můžete
například na nabídku mediace nebo na seznam seminářů, které můžete využít
pro rozvoj školy a spolupráce s rodiči.
Nejistí rodiče, autoritativní učitelé a děti v pohodě
V únorovém Zpravodaji jsme psali o tom, co přesně znamenají schůzky ve trojici
rodič–dítě–učitel. Tato metoda se školám jednoznačně osvědčila, i když uvádějí
řadu rizik. A také o nich je další článek. Z postřehů škol nás například zaujalo, že
někteří rodiče mají problém hovořit před dítětem otevřeně – mají dojem, „že se to
nemá“. Jak lze takové situace řešit a nenechat se od schůzek ve trojici odradit
spolu s dalšími tipy si můžete přečíst v tomto článku.
Kam s předškoláky, co odrostli školce?
Některé kraje sázejí na přípravné třídy základních škol. Každý si jejich účel ovšem
vykládá trochu jinak. Zajímalo nás, komu jsou přípravky určeny a co je na nich tak
lákavého, že stále vzrůstá jejich počet a obliba. Čtěte článek Radky Kvačkové.

Adaptace na cizí kulturu aneb Co prožívají přistěhovalci?
Skoro v každé škole studují děti přistěhovalců. Věděli jste například, že většina
rodičů těchto dětí na ně klade protikladný a nesplnitelný požadavek, totiž aby se
zároveň sžily s novou kulturou a zároveň svůj kontakt s ní minimalizovali ze
strachu před nežádoucími vlivy? Nabízíme vám článek o tom, co vše způsobuje
adaptační stres těchto dětí a jak k nim může škola přistupovat. Součástí článku
je i velmi zajímavá, krátká případová studie. Více
Julian Treasure: 5 způsobů, jak lépe naslouchat
První březnovou sobotu se v Praze konala konference TEDx s hlavním tématem
„Není na co čekat“. V jedné ze zveřejněných přednášek Julian Treasure dokazuje,
že jsme se díky současnému světu odnaučili slyšet a naslouchat a nabízí 5 technik,
jak tuto schopnost obnovit. Na závěr vyzývá, aby se podobné dovednosti učily děti
ve škole. video s titulky
Tip: DOX – Centrum současného umění
Cílem pražského DOXu je rozvíjet výměnu a přesahy mezi různými uměleckými
odvětvími a obory, od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře,
filmu, videu či novým médiím. Doporučujem vám programy pro školy a rodiny –
interaktivní hry, podklady pro pedagogy, nabídky komentovaných prohlídek.
Aktuálně rozjíždí centrum projekt Dox Agora – prostor pro výměnu různých názorů
a myšlenek. Zveme také na setkání Krize českého školství, které se koná 21. 3. 2012.
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