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Konzultace ve trojici

 Konzultace  ve  trojici  rodič-dítě-učitel  si  pochvalují  vlastně  všichni,  kteří  je 
zkusili. A to přesto, že skoro vždycky se po jejich zavedení objeví problémy a že  
zvlášť  pro  učitele  jsou  mimořádně  časově  náročné.  Ale  jestliže  je  hladká 
komunikace mezi rodinou a školou stále jasněji základem úspěchu vzdělávání, 
pak  tohle  je  dobře  investovaný  čas  a  energie.  Proto  chceme  na  stránkách 
rodicevitani.cz  věnovat  konzultacím  ve  trojici  hned  seriál  článků.  Dnes  si 

řekneme základní organizační pravidla a příště se budeme věnovat tomu, v čem vidí přínosy a rizika 
všechny tři strany, které byly přizvány k debatě. Více  

Rodičovské kavárny

Jak připravit vzdělávací semináře pro rodiče? Jak jim vysvětlit, co a jak se na 
škole učí? Své zkušenosti z Anglie,  ze dvou pražských základních škol 
(Kunratice a ANGEL) přiblíží Kateřina Círová, angažovaná maminka a učitelka. 
Zaměří se především na tzv. rodičovské kavárny – vzdělávací semináře pro 
rodiče. Více

Co musí umět při zápisu předškolák 

Značka Rodiče vítáni nabízí zdarma ke stažení jednoduchý plakát, který 
vysvětluje na čtyřech obrázcích rodičům, co má zvládat dítě, které jde k zápisu 
do první třídy. Leták má sloužit jako informace rodičům, ale mohou ho použít 
i školy jako inspiraci či pomůcku pro snazší komunikaci s rodiči předškoláků. 
Více

Máma, táta, hlavně pes

Proč děti chtějí bazén a nechtějí tatínka, který žehlí? Svět dětí funguje jinak 
než svět dospělých. Prozkoumat ho, o to se snaží nová sociologie dětství. 
„Dívat se na děti jako na lidi,“ zní jedna z premis téhle nové sociologické 
školy. A také: neptat se „na děti“, ale skutečně „dětí“. Více

Knižní tip > Jiřina Prekopová: I rodiče by měli dělat chyby

 Známá psycholožka a rodinná terapeutka se už po několik desetiletí zabývá výchovnými 
problémy a rodinnou psychoterapií. V této knize shrnuje svou celoživotní praxi 
a poznání. Jeden z nedostatků moderní výchovy vidí v neschopnosti rodičů stanovit 
dětem pravidla a vést je k sebereflexi. Rodiče vychovaní generacemi svých přísných 
rodičů dnes často odmítají jakékoli tresty a pravidla a zároveň se při výchově dopouštějí 
mnoha chyb, které mohou negativně ovlivnit vývoj dětí. Rodiče však mají právo na to, 
aby chybovali. Zároveň by si ovšem měli chyby přiznat a vyvodit z nich správné 
důsledky. 
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