Zpravodaj Rodiče vítáni
květen 2012
Vysvětluje vám vaše škola, proč učí vaše děti jinak, než jste zvyklí?
Víte, co je to kurikulární odpoledne? Pod tímhle podivným názvem se skrývají
nejrůznější vzdělávací akce pro rodiče, na kterých jim škola nejčastěji vysvětluje,
co, jak a proč zrovna takto učitelé jejich děti učí. Oslovili jsme certifikované školy,
které se k tomuto volitelnému kritériu hlásí, s prosbou, aby nám napsaly, jak dělají
kurikulární odpoledne u nich. Tady je stručný souhrn toho, co jsme se dozvěděli.
Nabídka seminářů a besedy značky Rodiče vítáni
Na začátku roku 2012 jsme se ptali škol, zda by měly zájem o semináře k tématu
spolupráce školy a rodičů. Předběžný zájem byl značný, a proto jsme připravili tři
semináře a jednu besedu pro školy a rodičovské organizace. Jsou určené každému,
kdo chce vědět, jak řešit konfliktní situace, jak lépe komunikovat s rodiči/školou či
jak dobře spolupracovat s komunitou. Anotace seminářů a objednávku najdete zde.
Na učitele mají být rodiče hodní, zaslouží si to
Rozhovor s Tomáše Feřtkem, novinářem, dramaturgem a scénáristou, který stál u zrodu
značky Rodiče vítáni. Napsal také stejnojmennou knihu s podtitulem Praktický návod,
jak usmířit rodiče a učitele našich dětí. Najdeme v ní řadu dialogů mezi učiteli a rodiči
často plných oboustranného nepochopení a nemožnosti se navzájem domluvit. Proč je
porozumění mezi rodiči a školou tak obtížné? Přečtěte si v rozhovoru.
Jak jsme z výchovy vyhnali dobrodružství
Současný život dětí začíná postrádat prvky přirozeného nebezpečí, objevování,
nejistoty a rizika. Souhlasili byste s tvrzením, že práce s rizikem je životní kompetence,
kterou je třeba se učit? Lektor Prázdninové školy Lipnice vysvětluje, proč je riziko
a dobrodružství ve výchově důležité. Přečtěte si více.
My děti neučíme, jen nesmyslně testujeme
Rodiče by si měli pro své děti školu „vychovat“, tvrdí Ondřej Hausenblas. V rozhovoru
vysvětluje, v čem selhává výuka (nejen) češtiny na základních školách, proč testování
dětí nemůže přinést zlepšení výuky, a oponuje některým zažitým pravdám, například
že dnešní děti nečtou. Rodičům radí, co mohou v situaci současného školství udělat
pro své děti oni sami a jak je mohou podpořit v kvalitním vzdělávání
Tip: kniha Seana Coveyho – 7 návyků šťastných dětí
Inspirativní knížka s ilustracemi pro všechny rodiče, kteří chtějí, aby si jejich děti osvojily
správné hodnoty. Postavičky z vesnice Sedm Dubů a jejich zábavné příběhy seznamují děti
s nadčasovými principy obsaženými v sedmi návycích skutečně efektivních lidí (od Stephena
R. Coveyho). Na konci příběhu v „Okénku pro rodiče“ autor přináší návrhy, jak s dětmi
o příběhu hovořit a jak u nich příslušný návyk rozvíjet.

www.rodicevitani.cz

