Dopis od Sdružení Linka bezpečí
Milé čtenářky, milí čtenáři a příznivci Sdružení Linka bezpečí!
Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Linky bezpečí a doufáme, že Vás zaujme i
tentokrát.
Aktuální číslo nazvané Rodina a škola se zaměřuje především na spolupráci rodiny a
školy. Snaží se poukázat na úskalí, která z této spolupráce vyvstávají, ale i představit její
ideální podobu. V odborné příloze se dozvíte, jak by měla vypadat fungující spolupráce
mezi rodiči a školou, jaké problémy trápí současné děti a jak je na tom české školství a
česká vzdělanost oproti ostatním evropským státům. Dočtete se také o tom, co dělat jako
rodič dítěte se specifickými potřebami a řešíte jeho integraci do běžné základní školy. V
neposlední řadě zde najdete i knižní inspiraci v podobě odborných knih.
Články v tomto čísle:
- Pomněnkový den již podesáté upozorní na ztracené děti! – I v letošním roce pořádá
Sdružení Linka bezpečí u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí
Pomněnkový den (25. května), který upozorňuje na ztracené a pohřešované děti.
Aktuální informace o této akci se dočtete v tomto článku.
- I rodiče občas potřebují pomoc – Služby Rodičovské linky představila její vedoucí Mgr.
Kateřina Schmidová.
- Spolupráce rodiny a školy – Cílem článku je představit, jak by měla vypadat dobrá
spolupráce mezi rodiči a školou. Autorka článku Mgr. Renata Míková.
- Dětem je největším vzorem společnost – Rozhovor s Luďkem Soustružníkem,
ředitelem Základní školy J. A. Komenského v Praze, na téma českého školství,
spolupráci rodičů a školy a dalších souvisejících tématech. Rodiče musí být při výběru
školy vytrvalí – Rozhovor s rodičem integrovaného žáka.
V příloze Vám dále zasíláme nový vizuál Rodičovské linky, která je určená nejen pro
rodiče, ale také pro ostatní dospělé, kteří jednají v zájmu dítěte. Nabízí zároveň
výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol.
Přejeme Vám inspirativní čtení a zůstáváme s pozdravem
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