Zpravodaj Rodiče vítáni
prosinec 2014
Jak zapojit rodinu do života školy - konference Rodiče vítáni
Dvě série záznamů z vystoupení řečníků konference Rodiče vítáni, která se
konala 5. listopadu v Otevřené zahradě v Brně, najdete na našich
stránkách. Zjistíte, co vede rodiče k tomu, že si zakládají vlastní školy, co
říkají prarodiče, když je pozvete na „třídní schůzky“ nebo - co to znamená
být komunitní školou a jak ji vytvářet. Podívejte se na první i druhý díl
záznamů z konference i na fotogalerii. Velmi děkujeme žákům Základní
školy Deblín za skvělý catering!
Mediace do škol – vyhledejte si svého mediátora
Na stránkách Rodiče vítáni jsme otevřeli rubriku Mediace, kde najdete
informace o projektu Mediace do škol a přehled mediátorů, kteří jsou
vám k dispozici v případě problému a konfliktů ve škole. Přečtěte si, jak
vám může taková intervence nezávislého a zkušeného odborníka pomoci.

První cyklus seriálu Vši ve škole ukončen
Jak vybírat školu, proč se setkat s ředitelem, kdy je dítě na školu
zralé, jak hodnotit a pracovat s chybou a další témata se probírala
v rámci první série internetového seriálu Vši ve škole, který ve
spolupráci se Stream.cz připravuje EDUin. Navštivte stránku
pořadu, kde najdete přehledně publikované všechny díly a další
bonusy. Pokračovat se bude zase v lednu.
Jak mohou zřizovatelé ovlivňovat kvalitu škol a Skutečně zdravá škola
Doporučujeme debatu, která proběhla na prosincovém Kulatém stole
SKAV a EDUin na téma, jak mohou být zřizovatelé prospěšní v řízení
a ovlivňování kvality škol. Navíc každá škola, která chce změnit
kvalitu školního stravování, se může zapojit do programu Skutečně
zdravá škola. Součást programu je úprava nabídky ve školních
jídelnách i vzdělávací programy pro děti týkající se potravin a
zemědělství obecně. Do programu bude v pilotní fázi vybráno 15 škol.
Jak dopadly ceny Eduína 2014 a Slavné dny
Na konci listopadu se konalo vyhlášení 2. ročníku cen Eduína za
inovativní počiny ve vzdělávání. Do Auly slávy za dlouhodobý přínos
vešla psycholožka Jana Nováčková, spoluautorka kurzů Respektovat a
být respektován. Oceněn byl také Milan Hejný za svou metodu výuky
matematiky a projekt Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby.
Podívejte se na kompletní výsledky. Sdružení občankářů vytvořilo
pracovní listy ke slavným výročím, využívat je mohou zdarma
všichni učitelé občanské výchovy, dějepisu a spřízněných předmětů.

www.rodicevitani.cz

