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12. 9. 2019
20. 9. 2019
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15. 1. 2020
24. 1. 2020
25. 1. 2020

Rytmus dne - spánek malých dětí - 17:30 - 20:00, Praha, Johana Passerin

Děti učíme dobrým návykům, tedy i spánku. Seminář spojený s ukázkou řešení spaní - jak uspořádat prostor a čas,
aby vše fungovalo.

Svátky a tradice 1/4 - úvod, léto a podzim - 10:00 - 18:00, Praha, Johana Passerin

Svátky a tradice v předškolním vzdělávání pro udržitelný rozvoj, slavnosti léta a podzimu. Úvodní setkání je celodenní
“ochutnávkou”, navazují večery pro uzavřenou skupinu.

Supervizní setkání Brno 1/5 - 16:00 - 18:30, Brno, Alena Laláková

Vy přinášíte témata, supervizorka Vás provází. Jaká témata? Pedagogický přístup a diagnostika, výchovné styly,
komunikace, evaluace, týmová dynamika, řízení organizace atd.

Zakládáme lesní klub nebo mateřskou školu - 10:00 - 18:00, Praha, Tereza Valkounová a Johana Passerin
Vydejte se s námi po stopách úspěšných zakladatelů před Vámi a najděte odpovědi na své otázky - co Vás čeká
a obvykle nemine na cestě zakládání Vašeho vysněného místa pro děti.

Vzdělávací koncepce jako živý dokument - 10:00 - 18:00, Světice, Johana Passerin nebo Tereza Valkounová

Otevřený seminář z cyklu Cesta k dobré lesní školce 1/5. Praktický průvodce tvorbou dokumentu, který vystihuje Vaši
lesní školku - propojenou práci s dětmi, týmem, místem.

Evaluace výchovně-vzdělávacího procesu - 8:30 - 16:30, Světice, Alena Laláková

Otevřený seminář z cyklu Cesta k dobré lesní školce 1/5 o reflexi a pedagogické diagnostice dětí. Jak vysledujeme,
zda rozvíjíme děti všestranně? A poznáme, zda dítě potřebuje pomoc specializovaného odborníka?

Supervizní setkání Ostrava 1/5 - 16:00 - 18:30, Ostrava, Alena Laláková

Vy přinášíte témata, supervizorka Vás provází. Jaká témata? Pedagogický přístup a diagnostika, výchovné styly,
komunikace, evaluace, týmová dynamika, řízení organizace atd.

Svátky a tradice 2/4 - podzim a zima - 17:30 - 20:00, Černošice, Johana Passerin
Volná hra - Brno, Johan Ahlbom a Johana Passerin

Volná hra je jedním ze základních kamenů pedagogiky lesních školek. Víme skutečně, co to volná hra je? Za jakých
podmínek si dítě opravdu svobodně hraje a jaká je role dospělého?

webinář Hygiena v provozu

Praktické náměty zasazené do toho, čemu se říká správná hygienická praxe v lesních klubech a MŠ.

Supervizní setkání Brno 2/5 - 16:00 - 18:30, Brno, Alena Laláková
Písně a říkadla 1/5 - zima - 17:30 - 20:00, Černošice, Johana Passerin

Zásobník písní a říkadel na zimu, praktická cvičení k nim, sdílení zkušeností z praxe.

Supervizní setkání Ostrava 2/5 - 16:00 - 18:30, Ostrava, Alena Laláková
Jak vést tým - 10:00 - 18:00, Světice, Martina Březinová a Johana Passerin

Otevřený seminář z cyklu Cesta k dobré lesní školce 2/5. Jak vybrat nového průvodce? Jak pracovat s týmem,
aby táhl za jeden provaz? Co potřebujeme mít písemně a proč?

Etický kodex a zpětná vazba - 8:30 - 16:30, Světice, Alena Laláková. Akreditováno v systému DVPP.

Otevřený seminář z cyklu Cesta k dobré lesní školce 2/5. Dobrý tým má jasno v tom, co dělá, ale také co nedělá.
Pravidelně se dívá zpět a reaguje. Aneb jak předejít rozpadu týmu.

Svátky a tradice 3/4 - předjaří - 17:30 - 20:00, Černošice, Johana Passerin
Exkurze Berlín - Tereza Valkounová, Johana Passerin, Timo Daneš

Exkurze do berlínských lesních školek, kde se stále máme co učit. Dopoledne s dětmi v lese s tlumočníkem,
odpoledne kulturní program, večer sdílení a propojení s praxí v ČR.

Supervizní setkání Brno 3/5 - 16:00 - 18:30, Brno, Alena Laláková
Negrantový fundraising - 10:00 - 18:00, Světice, Petr Machálek. Akreditováno v systému DVPP.

Otevřený seminář z cyklu Cesta k dobré lesní školce 3/5. Kde může lesní klub/MŠ sehnat finance? Praktické tipy,
jak (ne)dělat crowdfunding, jak oslovit dárce a další zdroje.

Bez peněz to nejde - 8:30 - 16:30, Světice, Pavla Štindlová. Akreditováno v systému DVPP.

Otevřený seminář z cyklu Cesta k dobré lesní školce 3/5. Finance, tvorba a správa udržitelného rozpočtu.
Pracovněprávní a ekonomické minimum. Pracovní smlouvy a povinnosti zaměstnavatele.
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Květen
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Vzdělávací cyklus pro uzavřenou skupinu účastníků. Základní porozumění vlivu přírody na rozvoj dítěte, principy
dětské hry s přírodninami, nástroji, loutkami, vše prakticky v lese.

Písně a říkadla 2/5 - předjaří - 17:30 - 20:00, Černošice, Johana Passerin

Zásobník písní a říkadel na předjaří, praktická cvičení k nim, sdílení zkušeností z praxe.

Supervizní setkání Ostrava 3/5 - 16:00 - 18:30, Ostrava, Alena Laláková
webinář Krok za krokem do rejstříku - 17:00 - 20:00, Magda Kvítková

Praktické informace, “pro a proti” potřebné k vědomému rozhodnutí pro vstup do školského rejstříku. Podrobný
návod, jak zpracovat dokumentaci k registraci.

HACCP - 10:00 - 18:00, Praha, Lucie Janotová

Hygiena stravování a tvorba HACCP pro všechny, kteří manipulují s potravinami pro děti. Také proto, že je ze zákona
povinné se jednou za 3 roky proškolit.

Supervizní setkání Brno 4/5 - 16:00 - 18:30, Brno, Alena Laláková
Krizová komunikace - 10:00 - 18:00, Světice, Tereza Valkounová, Filip Kršiak

Otevřený seminář z cyklu Cesta k dobré lesní školce 4/5. Už jste asi slyšeli, že když voláte 112, tak voláte i novináře.
Připravte se s námi na to, jak budete reagovat, až se Vás novináři zeptají, co se stalo. Aneb jak neudělat z malého průšvihu
velký problém.

Vědomé riziko - 8:30 - 16:30, Světice, Tereza Valkounová

Otevřený seminář z cyklu Cesta k dobré lesní školce 4/5. Pokud do rizikových situací jdeme připraveni, máme tolik
potřebnou pozornost pro to, aby se nic vážného nestalo. Co to znamená být připravený na riziko, když ne vyhnout se mu?

Školní vzdělávací program a dokumentace rejstříkové školky - 10:00 - 18:00, Brno, Ivana Jandová
Seminář Vás připraví na kontrolu ČŠI, pomůže zkontrolovat, zda máte dokumentaci školky logicky provázanou
(ŠVP atp.). Zjistíte, co je třeba dopilovat a zeptáte se, na co potřebujete.

Svátky a tradice 4/4 - jaro - 17:30 - 20:00, Černošice, Johana Passerin
Personalistika lesní MŠ - 17:00 - 20:00, webinář, Pavla Štindlová a Magda Kvítková

Pracovněprávní minimum pro lesní MŠ (úvazky, smlouvy, náplně práce), specifika v kontextu zákona o pedagogických
pracovnících a vyhlášky o předškolním vzdělávání a požadavků úřadů.

17. 19. 4. 2019

Práce s egem pedagoga - Dolní Černošice, Alena Laláková

16. 18. 4. 2020

Přírodní pedagogika 2/3 - Loutí, Rudolf Hettich

23. 4. 2020

Písně a říkadla 3/5 - jaro - 17:30 - 20:00, Černošice, Johana Passerin

23. 4. 2020
15. 5. 2020
16. 5. 2020
20. 5. 2020
21. 5. 2020

Má-li průvodce vytvářet zdravý vztah s dětmi a rodiči, měl by rozumět svému nitru. Cílem setkání je získání náhledu
na vlastní problematická témata a hledání vnitřních zdrojů pro práci s nimi.

Zásobník písní a říkadel na jaro, praktická cvičení k nim, sdílení zkušeností z praxe.

Supervizní setkání Ostrava 4/5 - 16:00 - 18:30, Ostrava, Alena Laláková
Nenásilná komunikace - 10:00 - 18:00, Světice, Marie Rumlenová

Otevřený seminář v rámci cyklu Cesta k dobré lesní školce 5/5. Komunikace je základ dobrých vztahů. Základní
kameny nenásilné komunikace, a nasměrování, co dál.

Hygienické minimum - 8:30 - 16:30, Světice, Magda Kvítková

Praktické náměty zasazené do toho, čemu se říká správná hygienická praxe.

Supervizní setkání Brno 5/5 - 16:00 - 18:30, Brno, Alena Laláková
Zakládáme lesní klub nebo mateřskou školu - 10:00 - 18:00, Brno, Tereza Valkounová a Klára Krchňavá
Vydejte se s námi po stopách úspěšných zakladatelů před Vámi a najděte odpovědi na své otázky - co Vás čeká
a obvykle nemine na cestě zakládání Vašeho vysněného místa pro děti.

4. 6. 2020

Supervizní setkání Ostrava 5/5 - 16:00 - 18:30, Ostrava, Alena Laláková
Písně a říkadla 4/5 - léto - 17:30 - 20:00, Černošice, Johana Passerin

11. 14. 6. 2020

Přírodní pedagogika 3/3 - Loutí, Rudolf Hettich

září / říjen
2020

Písně a říkadla 5/5 - Johana Passerin

21. 5. 2020
Červen
2020

Přírodní pedagogika 1/3 - Loutí, Rudolf Hettich

Zásobník písní a říkadel na léto, praktická cvičení k nim, sdílení zkušeností z praxe.

Pět setkání tematicky zaměřených na roční období. Lze se hlásit i na jednotlivá setkání. Podzimní písně a říkadla.

Přihlášky a více
informací najdete na

www.lesnims.cz

