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Jak probíhá kampaň Česko mluví o vzdělávání (ČMoV)
V rámci kampaně ČMoV bylo ukončeno první z diskusních témat týkající se
technického vzdělávání. Shrnutí diskuse si můžete přečíst ZDE. Aktuální témata
můžete sledovat TADY. Na webu www.Ceskomluvi.cz také hlasujeme o tom, co by
měly děti umět na konci 9. třídy a debatujeme o tom, kde je česká škola. Chcete-li
dostávat aktuální novinky, můžete se přihlásit k odběru týdenního newsletteru.
Videa o problémech českého školství
EDUin a KVAS natočili společně tři krátká videa, která upozorňují na problémy
českého školství. První video ze série Víte, že… se věnuje nízké matematické a
čtenářské gramotnosti žáků, druhé problematice nerovností ve vzdělávání, a třetí
video s věnuje špatným podmínkám učitelské profese. Najdete je všechna tři
s krátkým popisem ZDE. Šiřte je mezi kolegy a rodiče, aby se přidali k řešení!
Zápis, známkování a aktivní rodiče
Oslovili jsme 20 škol s certifikátem Rodiče vítáni a zjišťovali, jak naplňují
kritérium „Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou
pro rodiče i děti“. Výsledný článek si můžete přečíst TADY. Čtenáře webu velmi
zaujal rozhovor s psycholožkou Janou Nováčkovou o vlivu známkování na
motivaci dětí učit se. Rádi bychom vás upozornili na článek o aktivitě jednoho
z rodičů, který se rozhodl uspořádat ve škole seminář pro rodiče a učitele.
Téma měsíce únor: Zdravý životní styl
Tématem měsíce února, kterému bychom se rádi na webu www.rodicevitani.cz
věnovali zevrubněji je stravování a zdravý životní stylu dětí. V posledních
dvou únorových týdnech uveřejníme několik příspěvků o možném vlivu rodiny
a školy na zdravý životný styl dětí, první z nich si můžete přečíst ZDE. Sledujte
a přispějte svým názorem.

Aktuality z diskusního fóra
V diskusním fóru na stránkách Rodicevitani.cz jsme v únoru otevřeli několik
nových témat. Nejvíce se diskutovalo nad incidentem ve škole, kdy jedna dívka
druhé rozbila v šatně brýle. Škola za to odmítla nést odpovědnost a rodiče
poškozené dívky se chvíli marně dožadovali kontaktu na druhou rodinu.
V diskusích bychom se rádi věnovali zdravému životnímu stylu a technologiím.
Poučte děti o bezpečnosti na internetu
5. února byl Mezinárodní den bezpečnějšího internetu. Na webu jsme
upozornili na toto téma dvěma příspěvky. Jeden z nich představoval aktivity
Sdružení linky bezpečí a druhý novou stránku společnosti Google Co je dobré
vědět, kde najdete tipy na zabezpečení osobních dat a virtuální identity.
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