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Podívejte se na videa z konference Rodiče vítáni
Podívejte se na záznamy z konference Dobrý
ředitel jako klíč k dobré škole, Zdeněk
Slejška vystoupil s příklady dobrých ředitelů,
Václav Nádvorník s tématem, kdo tvoří a
nastavuje ve škole pravidla, Tomáš Hazelbauer
mluvil o tom, jak se děti a rodiče mohou podílet
na směřování školy a Tomáš Feřtek se zaměřil na
to, kam až ve škole pustit rodiče. Všechna
vystoupení najdete na našem youtube kanálu a
fotografie z konference ve fotogalerii.

Mobily ve škole – ano, nebo ne?
Jak se vypořádat s mobilními telefony, které si žáci nosí do
školy? Zakázat, nebo využít při výuce? Přečtěte si zkušenosti
samotných pedagogů a jak se s případným zákazem vyrovnávají
děti a jak rodiče, o tom pro web rodicevitani.cz mluvila Mulica
Šulistová z waldorfské základní školy v Českých Budějovicích.

Proč mají školní obědy zdarma smysl
Informace o tom, že obědy ve školních jídelnách zdarma mají
dobrý vliv na docházku dětí do školy, přinesla nedávná studie
OSF. Školy se stále (zprostředkovaně přes kraje) mohou hlásit
do programu MPSV Obědy do škol. Proč mají ve Finsku obědy
zdarma všichni školáci a ne pouze děti z rodin v hmotné nouzi,
se dočtete v článku Jitky Polanské.

Jak pracovat s tresty a proč nesrovnávat děti mezi sebou
Na stránkách Rodičevítáni najdete nově rubriku, kde
publikujeme názory odborníků spojené s vzdělávacími i
výchovnými tématy. Blanka Medová, učitelka zeměpisu a
výtvarné výchovy, popisuje, proč si myslí, že tresty při výchově
nefungují a jak hodnotit děti, aniž by se z toho cítily
demotivované. Přečtěte si i názory dalších odborníků.

Vzniká učitelská platforma
Sledujete změny ve vzdělávací politice a chtěli byste se zapojit do
širší diskuse v rámci učitelského profesního sdružení? Přečtěte si
rozhovor s Petrou Mazancovou, předsedkyní nově vznikajícího
spolku Učitelská platforma a dozvíte se víc.
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