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IV. Mezinárodní konference
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Termín konání: pátek 26. září 2014, 9:00 - 17:00
Místo konání: Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1
Asociace lesních mateřských škol uspořádala již čtvrtou mezinárodní konferenci zaměřenou na Předškolní
vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Vstup na konferenci bylzdarma díky podpoře grantu z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Čtvrtý ročník si již může klást ambici na založení dobré tradice propagace předškolního vzdělávání
v přírodě a obecně, práva dětí na přírodu. Letošní ročník také výrazně ovlivnila aktuální politická situace a
diskuse týkající se tzv. zákona o dětských skupinách, který přímo ohrožuje nejen existenci lesních školek,
ale také existenci řady dalších organizací, především organizací neziskového charakteru.
„Otevíráme tím diskuzi, jak vypadá dobrá lesní školka. Je to pro nás velký krok, kterým chceme ukázat,
že sami hledáme cestu ke kvalitě, aniž by nás k tomu tlačily zákony,“ uvádí Tereza Valkounová,
předsedkyně pořádající Asociace lesních MŠ. Samotné Standardy kvality prošly na konferenci křtem,
jejich patronskou se stala Ute Schulte Ostermann, předsedkyně Německé asociace lesních a přírodních
mateřských škol. Ute Schulte Ostermann, jako hlavní host konference účastníkům představila fungování
lesních školek v praxi Německa jako celku i vybraných spolkových zemí.
Tereza Valkounová tematicky navázala na existenci německých lesních školek přednáškou věnovanou
právu dětí na přírodu a jejich vzdělávání v přirozeném prostředí. Přednášky se účastnili především
pedagogové lesních mateřských škol, proto uvedené přednášky, zejména vzhledem s aktuální politické
atmosféře znamenaly podnětné impulzy k zamyšlení.
Mezi neopomenutelné body programu patřilo také představení nového projektu Asociace, několika
semestrálního vzdělávacího kurzu Průvodce dětí světem a, naopak, završení končícího vzdělávacího kurzu
Školka blízká přírodě. Oba kurzy jsou určeny pedagogům lesních mateřských škol.
Návštěvnost konference předčila naše očekávání, když jsme překročily hranici původně plánovaných 100
posluchačů. Velmi příjemné byly konkrétní diskuse posluchačů s lektory, z níž vyvozujeme, že konference
byla úspěšná.
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