Tisková zpráva

V Praze 27. listopadu 2017

Evropská konference lídrů lesních mateřských
škol ukáže šíři i kvality pedagogického hnutí

Pětadvacet lídrů hnutí lesních mateřských škol z celé Evropy přijíždí do Prahy.
Na čtyřdenním setkání (29. listopadu – 2. prosince 2017) se zúčastní debaty
na téma legislativy a standardů kvality lesních mateřských škol na ministerstvu
školství a v Senátu. Podívají se také do pražských lesních školek a o své
zkušenosti se podělí na Evropské konference lídrů lesních MŠ. Akci pořádá
Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ).
Česká asociace seznámí své kolegy s legislativním úspěchem, kterého se jí podařilo
dosáhnout a letos završit v novém zákoně. Lesní školky mají v Čechách více než sedmiletou
tradici. K ohrožení jejich existence došlo v roce 2014, když se na ně při schválení zákona
o péči o dítě v dětské skupině jaksi zapomnělo. Zvedla se tehdy ohromná vlna podpory
od rodičovské veřejnosti. A i díky ní se ALMŠ podařilo tuto hrozbu odvrátit, ale byly to
napínavé časy. Loni přišla novela školského zákona, která stanovila povinný předškolní
rok. A v této novele jsou už lesní mateřské školy zavedené jako právoplatná vzdělávací
alternativa. „Usilovali jsme o to celých sedm let, ale stejně nás to nakonec překvapilo,
že to šlo tak rychle,“ říká předsedkyně ALMŠ Tereza Valkounová.
„Školky, které nyní chtějí, můžou vstoupit do rejstříku škol a stát se „lesní mateřskou
školou“. Některé už to udělaly, ostatní se můžou dál věnovat dětem jako „lesní kluby“.
Zapsané školky postupně získají možnost čerpat příspěvky na žáka a můžou od září
vzdělávat děti i v povinném předškolním roce,“ říká zakladatelka lesního klubu Hvězdy
v lese a členka rady Asociace lesních mateřských škol Johana Passerin.
Do Prahy přijedou mimo jiné následující osobnosti, které budou hovořit s rodiči
dětí, veřejností, pedagogy i médii o svých dalekosáhlých zkušenostech i vlastních
pedagogických objevech a konceptech, které přenášejí do praxe ve svých zemích
i kurzech a seminářích po celém světě, kde existují lesní mateřské školky a inovativní
školy přírodního typu.
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Petra Jägerová

Je zakladatelkou první oficiální lesní mateřské školy v Německu. Školku ve Flensburgu (více
čtěte zde) začala rozvíjet společně s Kerstin Jebsenovou a týmem pedagogů a psychologů
na konci září roku 1991. Inspiraci hledala především v Dánsku, kde podobné školky začaly
vznikat už v 50. letech. O příznivém vlivu přírodního prostředí na zdravý vývoj dítěte byla
přesvědčena od počátku. Školku otevřela v roce 1993. „Rolí učitele v lesní mateřské škole
je především vytvářet smysluplně atmosféru,“ říká po čtvrtstoletí práce s dětmi v lese Petra
Jägerová. V Německu už vzniklo od té doby kolem dvou a půl tisíce lesních školek.

Claire Wardenová

Lektorka přírodní pedagogiky a zakladatelka přírodní školy ze Skotska je autorkou inovativní
pedagogické metody nazvané Floorbook (volně přeloženo Kniha na podlaze). S její koncepcí
jsou děti schopné si naplánovat kompletně svou výuku - co a jak a kdy se chtějí naučit.
„Žáci si vytvářejí lekce, čímž mění učební osnovy inovativně a zároveň i zábavně,“ říká
Wardenová. „Přírodní pedagogika chce přispět k pochopení, že patříme k zemi, je spojená
s naším smyslem pro práci s přírodou. Když vyjdeme ze třídy do krajiny, učíme se s
přírodou, ne pouze o ní.“ (více čtěte zde)

Juliet Robertsonová

„Učebny lidé začali používat, aby lépe mohli ovládat děti. Jsou nepřirozené, potlačují
aktivitu žáků i učitelů. Je čas se bez nich obejít,“ říká Robertsonová, která je průkopnicí
učení v přírodě a autorkou koncepce Dirty Teaching (Špinavé učení). Napsalala zatím dvě
knihy (Dirty Teaching a Dirty Math) (více čtěte například tady). Za Dirty Teaching, která v
roce 2014 kralovala britskému Amazonu v kategorii vzdělávání, obdržela několik ocenění
a přednášela v řadě zemí světa. Dirty Math je připravena k vydání a ke čtenářům se
dostane v nejbližších dnech. „Díky kvalitě svých seminářů, publikací a blogu se statisícovou
návštěvností patří mezi světově nejvlivnější osoby v oboru výuky v přírodě pro první stupeň
a předškoláky,“ říká předsedkyně ALMŠ Tereza Valkounová. „Dokáže hravě vyvrátit obavu,
kterou občas slýcháme na adresu lesních školek – jestli se tam děti dost učí. Přesvědčí nás,
že ano, jen to vypadá jinak než jsme zvyklí z učebnic.“

Jane Williamsová-Siegfredsenová

Bývala učitelkou na základní škole. V současnosti je ředitelkou organizace Inside-outNature a autorkou knihy Understanding the Danish Forest School Approach (jak porozumět
přístupu dánských lesních škol. Věnuje se školení učitelů po celém světě, přednáší na
konferencích, píše vědecké i populární texty o dětech a přírodě, vede studijní pobyty
v Dánsku a hraje si v lese s dětmi i pedagogy mateřských škol.
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Program setkání otevře debata o legislativních záležitostech a různých
přístupech v evropských státech, následovat bude diskuze o Standardech
lesních mateřských škol (29. listopadu od 15 hodin na ministerstvu školství,
30. listopadu od 15 hodin v Senátu).
Česká Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) vydala už před čtyřmi roky jako doporučení
pro své členy zásady dobré lesní mateřské školy. „Doporučujeme optimální úroveň, které
by měly jednotlivé školky dosáhnout. Můžou tak získat náš certifikát kvality, který je
samozřejmě důležitou informací pro rodiče. Asi nejdůležitější částí hodnotícího procesu je
rozhovor mentora s koordinátorem školky. Posuzujeme například, zda školka má svá vnitřní
hodnotící kritéria, personální standardy, komunikaci s rodiči, kontrolní mechanismy (Obsah
Standardů kvality lze najít zde). Je to pro školky dobrovolné, ale chceme, aby si co nejvíce
školek uvědomilo, že je to dobré splnit,“ řekla členka užšího vedení ALMŠ Johana Passerin
(johana.passerin@lesnims.cz) v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.
Česká ALMŠ je jedinou evropskou organizací, která rodičům svými standardy kvality
zaručuje profesionalitu práce s dětmi. „Lesní školky mají nejrůznější cíle. Je ale jasné,
že tam většinou nejde o znalosti a informace. V obecné rovině klademe důraz na
kompetence, jak je popisuje Rámcový vzdělávací program a standardy pro vzdělávání.
Můžu to popsat z pohledu Hvězd v lese, což je velmi malá a záměrně nerostoucí komunitní
školka. Soustředíme se na to, čeho se ve společnosti tak úplně nedostává. Myslím, že
děti potřebují zažívat a tím se i učit laskavost, péči, soucit a spolupráci i další sociální
dovednosti,“ dodává Johana Passerin.
Po panelové diskusi bude následovat debata v kuloárech, kde bude možné mluvit se
všemi účastníky neformálně, domluvit si rozhovory pro média a ochutnat i vegetariánské
občerstvení.

„

Druhý den (30. listopadu 2017) dopoledne se účastníci setkání vypraví do pražských
lesních mateřských škol. Bude příležitost s nimi natočit rozhovor a udělat fotografie
přímo na místě. Přikládáme program.
Použijeme osvědčený model pozorování dětí, který používáme na našich exkurzích
do Berlína. Hosté budou v malých skupinkách v pěti různých lesních školkách v Praze.
Například ve školce Hvězdy v lese uvidí, jak děti vycházejí ze zahrady do blízké obory. Mají
tam oblíbené místo ke hře u vykotlané pískovcové skály,“ říká Johana Passerin, zakladatelka
Hvězd v lese, jedné z vybraných školek.
A i tady jsou novináři vítaní, protože bude prostor na otázky i odpovědi.
A zde ještě seznam zúčastněných školek:
Hvězdy v lese, www.hvezdyvlese.cz; Lesníček, www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/lesnicek;
Mezi stromy, www.mezi-stromy.cz; Na dvorečku, www.jedenstrom.cz/skolky/lesni-skolka;
V mechu a kapradí, www.vmechu.cz

„

Konference

Pátek, 1. prosince, 2017, aula AVU,
U Akademie 172/4, 170 00 Praha 7

Konference lídrů
evropských mateřských škol
Na tiskovou konferenci vás zveme před zahájením programu v 9.00. Na místě
budou všichni účastníci Konference lídrů evropských mateřských škol. Bude
příležitost se zeptat na cokoliv každého z nich. Diskusi bude moderovat Tereza
Valkounová, předsedkyně ALMŠ.
Konference lídrů evropských mateřských škol představí problematiku lesních školek
v celé šíři a evropském kontextu. Dopolední část je vyhrazena pro prezentace o stavu hnutí
lesních školek v jednotlivých zemích Evropy. Samozřejmě lze očekávat i spoustu obrazů
a inspirace. V odpolední části budou přednášet zakladatelka první lesní MŠ v Německu
Petra Jägerová, autorka knihy Špinavá matematika Juliet Robertsonová a metodu
floorbook představí Claire Wardenová a způsob práce s rizikem nastíní dánská pedagožka
Jane Williams-Siegfredsenová.
„Pro účastníky jsou samozřejmě velmi hodnotné osobní kontakty s kolegy ze všech koutů
Evropy. Mají možnost navázat zcela konkrétní spolupráci. A v obecnější rovině nám jde o
to, abychom ukázali možnosti lesních školek v celé šíři tohoto pedagogického hnutí,“ říká
předsedkyně české asociace Tereza Valkounová.
Program konference:
9:00
od 9:30
10:00 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30

Tisková konference
Registrace účastníků
Představení evropských iniciativ lesních mateřských škol
Přestávka na oběd
Začátky a budoucnost lesních MŠ (Petra Jägerová, DE)
Špinavá matematika (Juliet Robertsonová, UK)
Metodika Floorbook (Claire Wardenová, UK)
„Risky play“ (Jane W. Siegriedsenová)
Panelová diskuze s řečníky

Asociace lesních mateřských škol sdružuje přes 120 lesních mateřských škol (tzv. lesních klubů) z celé
České republiky. Pro koho tu jsme? Jednoduše by se dalo shrnout, že pro všechny. Na našich webových stránkách
najdou informace rodiče, pedagogové i zástupci školek. Naším dlouhodobým záměrem je vytvoření kvalitního
prostředí pro rozvoj nových lesních klubů a zlepšování těch stávajících. Věnujeme se vytváření standardů, které
mají být vzorem na cestě k ideálům. Každý měsíc připravujeme nové zájemce na náročný proces vytvoření kvalitní
lesní mateřské školy. Intezivně komunikujeme se státní správou a snažíme se zlepšit podmínky lesních mateřských
škol v rámci legislativy. Vzděláváme a připravujeme spousty kvalitních seminářů a workshopů včetně každoroční
letní školy pro pedagogy a mezinárodní konference. Věnujeme se také rozšiřování povědomí o tom, co je dobrá
a kvalitní školka pro veřejnost. Jsme tu pro vás - zájemce o lesní mateřské školy. Více na www.lesnims.cz.

