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Opočenská škola si hýčká „své“ rodiče
Škola nemusí pro rodiče svých žáků dělat něco úplně zvláštního, aby cítili, že je o ně
pečováno. Na základní škole v Opočně zavedli tři vcelku jednoduché, ale efektivní
prvky – pořádají pro rodiče besedy s odborníky na témata, která rodiče se svými
dětmi řeší, provozují vlastní webovou poradnu a rodičům těch nejmenších předávají
každý rok tzv. Prvňáčkovník. Přečtěte si, co jsme o škole v Opočně zjistili.
Mapa aktivních škol na Eduin.cz
EDUin vytvořil unikátní online mapu aktivních škol. Najdete v ní školy, které jsou
zapojeny do různých zajímavých vzdělávacích programů. Hlavním smyslem mapy je
usnadnit rodičům i učitelům vyhledávání aktivních škol ve svém okolí. Zapojení do
programů neznamená, že je škola tou „nejlepší“, ale je to významný signál, že na
sobě pracuje a snaží se žákům nabízet kvalitní výuku.
V Poděbradech rodiče vyprávějí dětem o svém zaměstnání
Vědí třeťáci, co dělají jejich rodiče? Co si mají představit pod tím, že tatínek je
designer, manažer nebo třeba ředitel logistiky? Na ZŠ T. G. Masaryka v Poděbradech
zlákala paní učitelka rodiče, aby chodili do hodin prvouky představovat svá povolání.
Projekt má velký úspěch, přečtěte si o něm více.
Vemte dětem notebook. Kladivem!
Dovedete si představit, že jednoho dne půjdete a rozbijete svému potomkovi
počítač? Jeden americký tatík na to šel dokonce s pistolí, vše si nahrál a umístil na
internet. Měl k tomu ovšem svoje důvody. Doporučujeme článek Petra Kamberského
o tom, jak je nelehké vychovávat online generaci našich dětí.
Dvě otázky pro vás: napište nám, o čem chcete číst na webu Rodiče vítáni
Rádi bychom na web rodicevitani.cz a do tohoto zpravodaje dávali články a tipy,
které pro vás budou skutečně užitečné a inspirativní. Napište nám, o čem byste si
rádi přečetli, případně o čem byste sami rádi napsali. Odpovědi pište, prosím, zde.
Pozvánka na konferenci: Má riziko ve výchově svoje místo? Nebo je nebezpečné?
Současný život dětí začíná postrádat prvky přirozeného nebezpečí, objevování,
nejistoty a rizika. Výchova v institucích je čím dál více ohraničována předpisy
a nařízeními, která mají zaručit bezpečí dětí. Prázdninová škola Lipnice připravuje na
18. 5. 2012 v Praze konferenci s názvem „Dobrodružství... chvála kroků do neznáma“,
na které chce otevřít diskusi o tom, nakolik je riziko ve výchově nezastupitelné a jak
s ním nakládat. Více o konferenci se dozvíte zde.

www.rodicevitani.cz

