Zpravodaj Rodiče vítáni
červen 2012
Končí 1. rok značky Rodiče vítáni, chystáme druhý
Je za námi první rok značky Rodiče vítáni: během něho se certifikovalo 316 základních škol
a víceletých gymnázií z celé České republiky. Vydali jsme knihu Tomáš Feřteka Rodiče vítáni –
Praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí. Pravidelně uveřejňujeme články a příklady
dobré praxe z vašich škol na webu a facebooku. Během roku jsme odpovídali na vaše dotazy v online
poradně, kterou nyní od června vystřídá čerstvě spuštěné diskuzní fórum.
Pro další rok jsme pro vás připravili konferenci Jak se domluvit se „svým“ učitelem a „svým“ rodičem,
diskuzní fórum, semináře a nabídneme vám exkluzivní program Extra třída, který představíme na
začátku školního roku.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci!
Konference Jak se domluvit se „svým“ učitelem a „svým“ rodičem – 11. 10. 2012
Srdečně vás zveme na konferenci, která přinese debaty, prezentace a dílny na
téma, jak to udělat, aby komunikace mezi rodinou a školou byla vstřícná
a partnerská. Akce se bude konat 11. října 2012 v Centru současného umění DOX
v Praze. Dopolední program je určený pouze pro certifikované školy, odpolední
dílny jsou pro školy, rodiče a širokou veřejnost. Program a přihláška zde.
Otevřeli jsme diskuzní fórum Rodiče vítáni
Otvíráme diskuzní fórum pro rodiče školáků – o všem, co se týká školní docházky,
učení, vztahů se školou a učiteli, spolupráci, vzdělávání, výchově. Místo, kde se
rodiče mohou navzájem poradit o všem, co řeší ve vztahu ke škole, k učení. A
učitelé inspirovat tím, jak se na školní situace dívají rodiče, a sdílet své pohledy na
daná témata.
Vysvětlující komentáře ke kritériím
Na základě roční zkušenosti a pro lepší porozumění kritériím značky Rodiče vítáni jsme
ke každému kritériu připravili komentář. V něm vysvětlujeme, co považujeme za jeho
kvalitní naplnění, a co ne. Všechny komentáře najdete zde, nebo v dotazníku u každého
kritéria (otazník vpravo). Pro všechna kritéria by mělo platit, že je škola naplňuje již delší
dobu, je zapojena většina lidí, kterých se to týká atd. A také, že důležitější než počet
kritérií je kvalita a hloubka jejich naplňování.
A dva texty od Tomáše Feřteka na prázdniny:
Mám to vysvědčení brát vážně?
Sloupek o tom, jak číst vysvědčení a jakou váhu mu dávat.
Taky nutíte děti trávit prázdniny s učebnicí?
„Prázdniny nejsou prázdné místo bez školy, ale naopak příležitost učit se tak, jak to škola
neumí“, radí Tomáš Feřtek všem rodičům.
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