12 tipů, jak dětem ulehčit povinnou školní docházku
hned teď…
1. Nepřikládejte důležitost známkám a vnějšímu hodnocení. Pomozte dítěti
zvládnout minimum, které po něm škola chce a hlavně: stůjte vždy za ním.
2. Buďte upřímní a otevření, sdělte svůj názor. “Žijeme ve státě, který dětem
nařizuje chodit do školy. Já nesouhlasím s čímkoli, co není dobrovolné, ale
pokud se nepodřídíme, hrozí nám sankce. Pojďme to zkusit společně zvládnout
tak, aby nám v tom bylo co nejmíň špatně.”
3. Vzdělávání nerovná se škola. Ukazujte dítěti, že existuje mnoho různých
způsobů poznávání světa, a že vzdělávání se rozhodně neodehrává pouze na
půdě nějakých institucí k tomu určených.
4. Mějte respekt. K sobě, k dítěti, k lidem, kteří vykonávají tzv. nekvalifikované
práce. Dávejte najevo, že lidi nehodnotíte podle získaných titulů, ale podle jejich
skutečné osobnosti a činů.
5. Nepodmiňujte svou lásku k dítěti. A už vůbec ne známkami a pochvalami.
6. Naslouchejte svému dítěti. To, co vám chce s nadšením sdělovat, bude
pravděpodobně to, co jej nejvíc baví, a proto to s vámi chce sdílet. Ať už je to
Minecraft, stavba z klacíků nebo nakreslený obrázek.
7. Nepodceňujte neřízenou hru! Pro všechna zvířata (a člověk je – ať chceme nebo
ne – taky jen zvíře) představuje hra ten nejdůležitější učební proces.
8. Dejte dětem šanci setkávat se s různě starými lidmi. To je přirozené
a obohacující, na rozdíl od věkové segregace ve školách.
9. Objevujte a učte se společně. Cílem není získání vědomostí, ale radost
z procesu objevování.
10. Dělejte to, co máte rádi. V práci i ve volném čase. Není nutné ani žádoucí
přizpůsobit celý svůj život vašemu dítěti. Vaše dítě potřebuje cítit, že se pro něj
neobětujete, že život s ním je fajn, že je super dělat to, co nás baví, a že je
potřeba se společně domlouvat a plánovat tak, abychom byli všichni v pohodě
a necítili se být tlačeni do něčeho, co nechceme.
11. Nebojte se chybování a dopřejte dětem i sobě možnost zažít důsledky svých
činů. Děti se učí především nápodobou. To nejlepší, co pro ně v roli dospělého
můžete udělat, je znát vlastní potřeby a intenzivně pracovat sám na sobě.
12. Netlačte na výběr střední či vysoké školy. Spíš pomozte dítěti najít jeho vlastní
vášeň. Cestu si už najde samo. A pokud ne, buďte připraveni, až si přijde
pro radu.
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