POZVÁNKA
srdečně zveme rodiče a pedagogy základních a mateřských škol na webinář
Název akce: Rodiče ve škole aneb Jak se rodiče mohou aktivně zapojit do života školy
Typ aktivity: vzdělávání
Termín a čas: 20. 04. 2021, od 16.00 do 17.30 hod.
Místo konání: online, platforma Google Meet
Lektor: MgA. Jana Neumajerová, místopředsedkyně spolku Montessori cesta, z.s., vedoucí pracovní
skupiny Rodina, škola, komunita MAP Praha 12, máma tří dětí, architektka a propagátorka
permakultury.
Program/Anotace: Unie rodičů je neziskovou organizaci, jejímž cílem je vtažení rodičů do debaty o
vzdělávání. Záleží nám na vzájemném respektu a otevřené komunikaci mezi dětmi, učiteli i rodiči.
Přejeme si, aby byli rodiče považováni za partnery, kterým na vzdělávání vlastních dětí záleží, aby se
sami o vzdělávání svých dětí zajímali a k učitelům přistupovali otevřeně, s důvěrou a respektem.
Současné období, kdy výuka na školách probíhá z velké části distančně, se ještě více ukazuje potřeba
komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou a my bychom k tomu jako Unie rodičů rádi svým dílem
přispěli.
Budeme si povídat o těchto tématech:
o Vnímáte otevřenou komunikaci jako základ dobrého vztahu mezi rodinou a školou?
o Přemýšlíte, jak byste se mohli více zapojit do života školy, kterou navštěvují vaše děti?
o Chtěli byste jako učitelé přizvat rodiče ke spolupráci a uvítáte praktické tipy, jak na to?
o Co může taková spolupráce přinést dětem, škole i rodičům?
Co si z našeho online setkání odnesete?
o inspiraci pro partnerskou komunikaci mezi rodinou a školou
o tipy, na koho se obracet, když jako rodiče řešíte konkrétní situaci ve škole
o představíme si základní informace o založení, fungování a financování rodičovského spolku a
možnosti plynoucí z jeho založení
o ukážeme si příklady akcí, díky kterým se daří vtahovat rodiče do života školy – jaký to může mít
přínos pro děti, školu i širší komunitu, které jste součástí?
Termín pro přihlášení: 12. 04. 2021
Způsob přihlašování: pro pedagogy přes web maptisnov.cz; pro rodiče přes mail chadimova@maptisnov.cz
Technické informace k webináři:
Webinář bude probíhat na platformě Google Meet. Pro připojení musíte mít zřízený soukromý účet u
Google (nelze využít školní). Přihlášení účastníci obdrží na své e-mailové adresy odkaz ke vstupu do
online učebny.
Kontaktní osoba: Vladimíra Chadimová, chadimova@maptisnov.cz, tel. 605 224 662
Po celou dobu vzdělávání probíhá otevřená diskuze k prezentovaným tématům.
Zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly, telefon a e-mail v oprávněném zájmu pro účely komunikace v organizačních a informačních
záležitostech. Vzdělávací akce bude fotografována, fotografie budou použity ke zdokumentování v rámci projektu Programu rozvoje vzdělávání a mohou být
zveřejněny na webových stránkách projektu MAP vzdělávání Tišnovska II. www.maptisnov.cz či na Facebooku MAP Tišnovsko.

