PARTNEŘI VE VZDĚLÁVÁNÍ: RODINA A ŠKOLA
projekt společnosti Člověk v tísni
Partnerský vztah rodiny a školy je pro vzdělání dětí klíčový, proto chceme tímto projektem podpořit
spolupráci rodičů a pedagogů. Při realizaci předchozího projektu (Příběh mojí rodiny) jsme si potvrdili, že
naše metodologie je snadno využitelná pro pedagogy, atraktivní pro žáky základních škol a má potenciál
zaujmout také jejich rodiče. V rámci tohoto projektu se chceme rodičům více přiblížit, a proto připravíme
vzdělávací sadu, která jim umožní zapojit se do výuky jejich dětí příjemnou formou a probudí v nich
hlubší zájem o dění ve škole. Budeme intenzivně spolupracovat s deseti pilotními školami z celé České
republiky, na kterých zároveň zmapujeme vztahy mezi školou, žáky a jejich rodinou. Myšlenku projektu
rozšíříme do dalších škol prostřednictvím plošné informační kampaně a podpoříme ji medializací
výsledků unikátního šetření.
Vzdělávání prostřednictvím audiovizuálních lekcí
Vyrobíme vzdělávací sadu pro pedagogy, která bude reflektovat propojení vzdělávání dětí ve škole a
zapojení rodiny. Audiovizuální lekce (film +
pracovní listy pro žáky, aktivity do hodin,
doprovodné materiály) vybereme tak, aby pokryly
společenskovědní základ v rozsahu odpovídajícímu
občanské nauce (probrána budou postupně tato
témata: lidská práva, environmentální výchova,
sociální problematika, rodinné vztahy aj.). Ke
každému filmu bude připojena speciální aktivita,
prostřednictvím které se do výuky zapojí i rodiče
žáků. Na závěr se uskuteční na pilotních školách
projektový den pro rodiče. Cílem realizace
projektového dne je, aby se rodiče seznámili s
moderními trendy ve výuce, pronikli nenásilnou formou do školního prostředí a v neposlední řadě se
seznámili s pedagogy a vedením školy.
Kampaň – partneři ve vzdělávání
Festival dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět, který společnost Člověk v tísni
organizuje letos ve 34 českých městech, přináší
speciální sekci Jeden svět dětem. Jeden svět dětem je
určen pro děti ve věku 9 - 12 let, ty během projekcí
uvidí min. dva filmy, jeden se zaměřením na
rodinnou tematiku a druhý se zaměřením na aktuální
společenská témata. Význam vztahu rodiny a školy
pro vzdělávání dětí podpoříme informační kampaní,
která bude součástí festivalu.
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Průzkum mezi rodiči, žáky a učiteli
Na začátku a na konci projektu zrealizujeme unikátní šetření mezi rodiči, žáky a učiteli.
Cílem průzkumu je zjistit jaká je situace na dané škole a jaké jsou mezi těmito skupinami vzájemné
vztahy. Zaměříme se také na jejich očekávání a následné přínosy realizace projektu.
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