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Co chtějí změnit letošní Extra třídy?
Na 46 tříd se se svými projekty v letošním školním
roce zapojilo do programu Extra třída. Dopravní
hřiště pro své kamarády chtějí postavit žáci ZŠ
Humpolec, knihovnu a provizorní kavárnu pro
veřejnost otevřou osmáci ze ZŠ Praha – Lipence,
na všechny přihlášené projekty se můžete podívat
do galerie. Stejně jako loni bude se i letos konat
konference Extra tříd, která představí úspěšné
projekty z předchozího ročníku, konference se
koná 8. března v Praze.

Konference Škola pro všechny – Save the date
Rádi bychom vás pozvali na březnovou konferenci Škola pro
všechny, kterou EDUin pořádá společně s Ministerstvem
financí a Norskou ambasádou. Konference představí praktické
příklady z České republiky i ze zahraničí, které z různých
pohledů ukáží, jak vytvářet prostředí pro inkluzivní vzdělávání.
Konference se koná 16. a 17. března v Impact Hub Praha.

Jak udělat zápisy spravedlivé a s pomocí rodičů otevřít školní knihovnu
Ombudsmanka Anna Šabatová vydala doporučení pro ředitele škol i
pro rodiče, jak postupovat při zápisu. Doporučení mají preventivní
charakter a mají předcházet případným nedorozuměním.
MŠ a ZŠ Jiřice vytvořila s pomocí rodičů školní knihovničku, která
je pro děti přístupná nonstop na školní chodbě. Podívejte se, jak to u
nich funguje.

Jaké to je být učitelem na prvním stupni a co chtějí budoucí učitelé
Poslechněte si sérii rozhlasových pořadů, které mapují
příběh mladého učitele na základní škole. Stačí mu
kantorský plat na uživení rodiny? A získal si u dětí
autoritu? Jaké byly jeho představy a jaká je skutečnost?
Do vlastních rukou vzali iniciativu studenti brněnské
Pedagogické fakulty. Snaží se iniciovat změny ve
vlastním studiu a fakulta jim vychází vstříc. Přečtěte si
rozhovor s jedním z iniciátorů, Tomášem Čaklošem.

Aperio nabízí poradenství pro rodiče
Sociálně-právní a psychologické poradenství nabízí rodičům společnost
Aperio, do konce března zdarma. Nabídněte tuto možnost rodičům,
poradenství se zaměřuje především na diskriminaci na trhu práce.
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