VÝBĚR SEMINÁŘŮ

Únor
2019

Leden Prosinec
2019
2018

2018/19
14. 12. 15. 12. 2018

Mimořádná členská schůze - předvánoční minislet

8. 1. 2019

Tvorba systému HCCAP

11. 1. 12. 1. 2019

Cesta k dobré školce, 2. blok: Dobrý pedagog

Březen
2019
Duben
2019

Přijďte na kloub systému sledování kritických bodů bezpečnosti potravin.
Jak vybrat a vyškolit pedagoga, etický kodex pedagoga lesní MŠ, evaluace a sebevyhodnocování.

Exkurze Berlín 2019

23. 1. 2019
6. 2. 2019

Supervizní skupina Praha
Supervizní skupina Brno
Písně a říkadla - zima / předjaří

7. 2. 2019

1. 3. 2019
6. 3. 2019

28. 3. 2019

Květen
2019

Od nového roku čekají ALMŠ důležité změny, pojďte být u jejich zrodu.

13. 1. 16. 1. 2019

9. 3. 10. 3. 2019

12. 4. 13. 4. 2019
13. 4. 14. 4. 2019
13. 4. 2019
3. 5. 2019
15. 5. 2019
17. 5. 2019
18. 5. 19. 5. 2019
30. 5. 2019

...

Kurz vhodný pro průvodce i rodiče zaměřený na podstatu učení venku v zimě.

20. 12. 2018

8. 2. 9. 2. 2019
9. 2. 10. 2. 2019
23. 2. 2019

...

Zimní kurz pro začínající průvodce s Gaye Amus

6. - 8. 6. 2016
6. - 8. 6. 2016
22. 26. 7. 2019

Výlet za hranice - pro inspiraci a sdílení v lesních školkách, které mají až 20 let zkušeností,
s tlumočením a didaktickou podporou českých průkopníků.

Večer s Johanou Passerin plný inspirace na prstové hry, říkanky, průpovědi, pohádky, písničky a hry, které vám
pomohou tvořit rytmus dne, zvládat přechodové situace, zklidnit šum, nebo naopak rozproudit energii.

Přírodní pedagogika, 2. blok: základní principy a poznatky v lese a přírodě
Vzdělávací kurz s Rudolfem Hettichem.

Cesta k dobré školce, 3. blok: Peníze

Finance, tvorba a správa udržitelného rozpočtu, pracovněprávní a účetní minimum, fundraising.

33. členská schůze (Slet) ALMŠ
Jak přivést ŠVP k životu

Seminář zaměřený na pochopení Školní vzdělávací program (ŠVP) jako živého procesu. Na principu badatelského cyklu
si ukážeme, že ŠVP může (a musí!) být živý dokument, který najde využití v každodenním životě školky.

Supervizní skupina Praha
Volná hra: Johan Ahlbom a Johana Passerin

Podíváme se na charakteristiku volné hry, její podmínky a přínosy. Zároveň se budeme věnovat i tématu svobody a hranic
a zkoumání elementu volné hry pomocí intuitvních her.

Písně a říkadla - jaro

Večer plný inspirace na prstové hry, říkanky, průpovědi, pohádky, písničky a hry, které vám pomohou tvořit rytmus dne,
zvládat přechodové situace, zklidnit šum, nebo naopak rozproudit energii.

Přírodní pedagogika, 3. blok: řemeslo v přírodě.
Vzdělávací kurz s Rudolfem Hettichem.

Cesta k dobré školce, 4. blok: Chaos vs. řád

Finance, tvorba a správa udržitelného rozpočtu, pracovněprávní a účetní minimum, fundraising.

Supervizní skupina Brno
Společná oslava mezinárodního dne lesních školek

Dejte o sobě vědět dnem otevřených vrátek a doprovodným programem.

Supervizní skupina Praha
Zakládáme lesní MŠ

Oblíbený seminář pro ty, kteří se chystají založit lesních mateřskou školu
nebo klub a ty, kteří ji/ho založili a hledají oporu ve svých začátcích.

Rytmus a řád v pedagogice a hudbě

Rytmus je základní životní princip, udržuje životní sílu, vytváří bezpečí a jistotu. Zvlášť pro malé děti je klíčové žít v rytmicky
uspořádaném cyklickém čase. Ale je vůbec reálné stvořit něco takového? Vede Johana Passerin spolu se Štěpánkou Čížkovou.

Písně a říkadla - léto

Večer plný inspirace na prstové hry, říkanky, průpovědi, pohádky, písničky a hry, které vám pomohou tvořit
rytmus dne, zvládat přechodové situace, zklidnit šum, nebo naopak rozproudit energii.

Cesta k dobré školce, 5. blok: Příběhy, pohádky a písně spojené s přírodou
Přírodní pedagogika 4. blok: Příběhy, pohádky a písně spojené s přírodou
Letní škola pro průvodce LMŠ

Jubilejní setkání blízkého druhu - přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru! Zahraniční host: Helle Heckmann.

Více informací a přihlášky v kalendáři akcí na
Semináře jsou podporovány
státním podnikem Lesy ČR.

www.lesnims.cz

