RODIČE
VE ŠKOLE

L I P K A ——— S E M I N Á Ř

PREZENČNÍ SEMINÁŘ

Pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ z JMK

——— středa 2. března 2022 ——— 14–18 h
——— KUMST Kreativní Hub Brno, Údolní 19, Brno 602 00
Ve školách, kde jsou dobře nastavena pravidla a kde jsou rodiče vnímáni jako rovnocenní partneři při vzdělávání dětí, bývají děti, rodiče i učitelé spokojenější. Ze semináře si odnesete inspiraci pro partnerskou komunikaci mezi rodinou a školou a také komunikační strom – jednoduchou pomůcku pro nastavení pravidel komunikace rodičů se školou. Ukážeme si příklady akcí,
díky kterým se daří vtahovat rodiče do života školy, a jejich přínos pro děti, školu i širší komunitu, jejíž jste součástí. Představíme si základní informace o založení, fungování a financování rodičovského spolku a možnosti spolupráce mezi školou a rodinou plynoucí z jeho založení. Sestavíte si vlastní plán zapojení rodičů do života vaší školy.
PŘIHLÁŠKA

www.lipka.cz/kalendar-akci, hlaste se do 23. února

CENA

zdarma

KONTAKT

Veronika Šancová, E: veronika.sancova@lipka.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz

Akce je podpořena v rámci projektu Implementace KAP JMK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177. Žadatelem je Jihomoravský kraj.

LEKTOR

MgA. Jana Neumajerová je místopředsedkyně spolku Montessori cesta, z.s.,
vedoucí pracovní skupiny Rodina, škola, komunita MAP Praha 12, máma tří dětí,
architektka a propagátorka permakultury. Působí na Kutnohorsku v rámci projektu Eduzměna jako konzultantka škol a vyvinula nástroje pro snadné nastavení komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou.
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