Svět je dobrý! Zpomalte! Znělo brněnským přednáškovým sálem.

Učitelé klasických i lesních mateřských škol se sešli v pátek v rámci konference, která reagovala na start
nového školního roku. „Jak být připraveným pedagogem“ ukazovala téměř stovce učitelů Helle
Heckmann, krásná šedovlasá žena s třicetiletou praxí v kodaňské lesní školce. „Spokojeným pedagogem
může být jen spokojený člověk“. Zněla jedna z jejích prvních rad.

Důraz na zpřítomnění, „být duchem přítomný, nerozptylovat se a plně se věnovat dítěti“. To je pro Helle
nosná myšlenka vztahu pedagoga k dítěti, vše ostatní přichází až poté. „Zpomal! Že nemáš čas je iluze,
máš všechen čas světa. Je jen na Tobě, jak se rozhodneš“. Ujišťovala Helle pedagogy, když od řečnického
pultíku tato šedesátiletá modrooká dáma sama šla příkladem a svým klidným, vyrovnaným projevem
fascinovala přítomné.

V. Mezinárodní konference předškolního vzdělávání pro udržitelný rozvoj se v dalších částech programu
soustředila i na praktické stránky přímé práce pedagoga s dětmi. Projekt říčanského muzea „Učíme
řemesla“ ukázal učitelů konkrétní postupy zapojení řemesel do běžné výuky. Dítě s pilkou v ruce? Žádný
problém. Překvapovaly lektorky publikum s rychlým dodatkem, že „všechno jde, pokud dodržujeme
jednoduchá pravidla“, například že děti na práci s nástroji postupně připravujeme.

Udržitelný rozvoj v praxi lesních mateřských škol a inspirace pro klasické MŠ byl dalším blokem
konference, ve kterém se publikum dozvědělo, že friluftsliv není jen nevyslovitelné slovo, ale také
způsob zajišťování svých potřeb z vlastních zdrojů. Některé z nich se dají praktikovat i v mateřských
školách. Děti si mohou vyrobit vlastní hračky, ozdobit rukavičky a čepičky, nebo s pomocí rodičů zkusit
celý oděv vyrobit. Mezi ceněné příspěvky patřila i ornitologická přednáška, která mimo jiné ukázala, jak
nalákat ptáky do zahrad na tzv. „ptačí samoobsluhu“. Stačí vzít kus pletiva na ploty a do něj vložit seno,
slámu, vlnu, peří i jiné přírodní materiály, které děti najdou. Vzniklou samoobsluhu zavěsit na strom a
čekat na „nakupující“.
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