VÝHODY ČLENSTVÍ 2022
•

První rok v ALMŠ s osobní uváděcí podporou zkušené koordinátorky lesní školky.

•

Mapa lesních školek - každý vás snadno najde a dozví se vše potřebné.

•

Infobalíček – online encyklopedie zkušeností a dokumentů k založení a provozu lesní školky.

•

FAQ - nepřetržitá aktualizace často kladených otázek v členské sekci (výklady vládních opatření pro lesní
školky, novinky z legislativy, důležité změny).

•

Lesní zprávy – každý měsíc plná verze newsletteru (grantové příležitosti, legislativní novinky, pedagogická
inspirace a další zajímavosti).

•

Lesní zprávy pro rodiče - samostatná příloha Lesních zpráv k přeposlání (aktuality z lesních školek,
články o vzdělávání v přírodě, zajímavé pozvánky a slevy).

•

Uzavřené facebookové Fórum pro lesní školky - rychlé informace, sdílení zkušeností.

•

Krátké konzultace po telefonu, poradenství v oblasti legislativy, konzultace na míru.

•

Vzdělávání a supervizní skupiny pro průvodce i koordinátory - pro členy se slevou.

•

Letní škola - 4 denní vzdělávací festival se zahraničními hosty pro pedagogy lesních školek.

•

Osobní setkávání na členských schůzích - Sletech - 4x do roka na různých místech.

•

Setkání s lesními školkami ze zahraničí např. exkurze do berlínských lesních klubů.

•

Podpora v krizových situacích - v rámci ochrany dobrého jména lesních školek aktivně pomáháme řešit
precedentní situace.

•

Podpůrné skupiny - online setkání propojující lesní školky v regionech - sdílení zkušeností s místními úřady
a identifikace překážek s podporou legislativní expertky z ALMŠ.

•

Certifikace podle Standardů kvality – je jasně vidět, co vše stojí za dobrou prací lesních školek.

•

Malá ukázka toho, co i Vám může pomoci Příručka pro průvodce i osoby s rozhodovací pravomocí.

Dokázali jsme, že:
... lesní školky mohou v ČR legálně existovat.
... lesní mateřské školy byly uzákoněny jako rovnocenné a státem podporované formy předškolního vzdělávání.
... lesní mateřské školy mohou zajistit stravování venku podle nové legislativy.
... vzdělávací Strategie 2030+ obsahuje informace o důležitosti vzdělávání dětí venku.
... nic nám neunikne - nepřestáváme sledovat příležitosti i ohrožení lesních školek a reagujeme na ně.
... mediální podpora posiluje důvěru a podporu ve vzdělávání dětí v přírodě
(mediálně vychází 3 až 20 zmínek o lesních školkách měsíčně!).
... jsme součástí silných sítí v České republice i v zahraničí - posilujeme pozici lesních školek.
Jak se stát členem se dozvíte v sekci Pro členy.
Členský příspěvek pro rok 2022 činí 6900 Kč (s platností od prosince 2021).
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