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Exkurze k webináři Zakládáme lesní školku, 14:00 - 18:00, Praha, T. Valkounová a J. Passerin

Teorie a praxe jdou ruku v ruce. Proto je nedílnou součástí přípravy k zakládání lesní školky také exkurze, kde je prostor se ptát
a udělat si jasno. Exkurze je určena pro ty, kdo zhlédli webinář Zakládáme lesní školku. Nebudeme se vracet k základním informacím,
budeme na ně navazovat a prohlubovat je o praktickou stránku věci.

Slabikář práce se dřevem I - 4/5, Praha, M. Březinová a M. Vodička
Uzavřená skupina.

Začínající průvodce 1/7, Pozořice, A. Laláková, M. Kříž, K. Krchňavá a T. Valkounová

Kurz propojuje základy pedagogické psychologie zaměřené na předškolní děti s praktickými dovednostmi v přírodě a s přírodou.
Jednotlivé víkendy přináší setkání s předními lektory nejen environmentální výchovy, ale také první pomoc zážitkem, který zůstane
hluboko pod kůží. Téma I: základy pedagogiky a psychologie: vývojová psychologie předškolního věku, specifika vývoje dítěte od 2 do
3 let, od 3 do 6 let; senzitivní učení; autoevaluační nástroj pedagoga.

Lesní terapie, Loutí, R. Hettich

Přihlášky do 31. 8. Příroda nám „dělá dobře”. Podporuje nás svým jasným řádem a léčivým „bytím uvnitř” přírody. Na cestě k zážitkům v lesní terapii využijeme holistický model těla, duše a ducha. Kurz je určený absolventům základů přírodní pedagogiky.

Ego v práci učitele 1/5, Lipence - Dolní Černošice, A. Laláková a T. Olivová

říjen 2022

30. 9. - Přihlášky do 26. 8. Celistvost a schopnost navazovat zdravé vztahy je profesní podstatou každého pedagoga. Uzavřený cyklus sebezkuše2. 10. nostních setkání pro pokročilé průvodce. Jeho hlavním cílem je porozumění vlastním obranným rámcům jednání a hledání sebe sama.
Cílovou kompetencí je vědomí silných a slabých stránek osobnosti učitele a práce s vlastními hranicemi. Téma I: Motivace, práce s bezpečím, profesní řeka života, pravidla skupiny.

Pohádky a divadlo v lesní školce 1/5, 10:00 - 18:00 , Praha, J. Passerin a O. Fantúrová
1. 10.

6. 10.

Přihlášky do 1. 9. Jak vyprávět dětem pohádky, jaké příběhy volit a proč, jak toto vše souvisí s vývojem jazyka a řeči? Na každém z navazujících podvečerních setkáních se zaměříme na jednu pohádku. A probereme i praktické postupy, jak pracovat s dětmi. Závěrečné
setkání bude věnováno prezentaci vybrané pohádky. Téma I: Divadlo a dramatická výchova v MŠ, hledání vlastní srdcové pohádky
skrze mýty a archetypy.

Přírodní pedagogika pro začínající: podzim - kameny, 10:00 - 18:00, Mokrovraty, T. Valkounová a G. Clareboets

Zážitkový seminář přírodní pedagogiky pro začínající průvodce lesní školky. Bude nás provázet zpěv, bohatství lesních plodů ale i kamarádů kamenů. V zázemí školky si představíme základy přírodní pedagogiky.

Supervizní skupina online 1/5, 16:30 - 19:00, online, A. Laláková

12. 10. Přihlášky do 9. 9. S pomocí supervize máme možnost reflektovat a sdílet výzvy v roli pedagoga a ve vztazích, do kterých profesně
vstupujeme - s dětmi, týmem, rodiči. Bezpečný prostor, který dává sílu změnit to, co nefunguje.

14. 10.

49. Slet - členská schůze ALMŠ, 15:00 - 18:00, Brno
Slabikář práce se dřevem I - 5/5, Praha, M. Březinová a M. Vodička

17. 18. 10. Uzavřená skupina.

Rytmus dne, spánek a potřeby malých dětí, 9:00 - 17:00, Praha, J. Passerin

21. 10. Rytmus je jako tep srdce - udržuje nás při životě a šetří nám síly. Jak funguje rytmus dne v pedagogice? A jak s tím souvisí spánek?
Děti (a rodiče) je často potřeba odpočívání naučit a uspořádat prostor a čas, aby vše fungovalo.

Začínající průvodce 2/7, Pozořice, A. Laláková a S. Štoudková
21. 23. 10. Uzavřená skupina. Téma II: Základy pedagogiky a psychologie: práce s předškoláky - praktické dovednosti, legislativa, odklad školní docházky,
listopad 2022

školní zralost; muzikoterapie pro EVVO: podzim.

2. 11.
4. 11.

Předškolní příprava v přírodě, 9:00 - 13:00, webinář, K. Krchňavá

Jak probíhá předškolní příprava v přírodě? Může se venku naučit dítě vše potřebné pro školní docházku? Jaké kroky vedou k dobré
předškolní přípravě? Na co nezapomenout? Na semináři si všechny otázky zodpovíme a ukážeme si, jak na to.

Hygiena v lesní školce, 9:00 - 13:00, webinář, M. Kvítková

Webinář zaměřený na základní oblasti hygieny v lesních školkách týkající se zázemí (čistá, špinavá zóna), jídla (manipulace, skladování) a vody (pitná voda, zdroje). Navazuje na něj webinář Hygienické minimum ve stravování a HACCP (2. 12. a 9. 12. ).

11. Ego v práci učitele 2/5, Lipence - Dolní Černošice, A. Laláková a T. Olivová
13. 11. Uzavřená skupina. Téma II: Hodnoty a hodnocení, práce s vnitřním odporem.
18. Začínající průvodce 3/7, Pozořice, K. Krchňavá a A. Straka
19. 11. Uzavřená skupina. Téma III: Arteterapie pro EVVO; příroda kolem nás: les, pobytová znamení, ekologie lesa.

Lesní MŠ/klub jako zapsaný spolek, 9:00 - 11:00, webinář, P. Štindlová a M. Kvítková

25. 11. Co přesně znamená být neziskovou organizací - spolkem? Jak je to s veřejnou prospěšností? Jaká je role zakladatelů? Musí mít spolek členy?
prosinec 2022

Může generovat zisk? A za jakých podmínek?

2. 4. 12.

Ego v práci učitele 3/5, Lipence - Dolní Černošice, A. Laláková a T. Olivová
Uzavřená skupina. Téma III: Primární rodina.

Hygienické minimum ve stravování a HACCP, 9:00 - 13:00, dvoudílný webinář, M. Kvítková

2. 12. Tvorba HACCP pro všechny, kteří manipulují s potravinami pro děti (identifikace rizik, kontaminace, podmínky uchovávání potravin atp.)
a 9. 12. s cílem sestavit vlastní HACCP a provozní řád výdejny (nebo příslušnou část provozního řádu klubu). Absolvent získá certifikát o absolvování odborného semináře, čímž naplní svou povinnost dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví 258/200 Sb.

Pořadateli seminářů jsou Škola lesem, pobočný spolek ALMŠ a Asociace lesních MŠ.
Změna programu vyhrazena.
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7. 12.

Supervizní skupina online 2/5, 16:30 - 19:00, online, A. Laláková

8. 12.

Pohádky a divadlo v lesní školce 2/5, 17:00 - 20:00, Praha, J. Passerin a O. Fantúrová

Uzavřená skupina.

Uzavřená skupina. Téma II: Techniky a prostředky divadelní práce; loutka, kostým, role.

Naučí se děti venku vše potřebné? Evaluační proces dítěte během školního roku, 9:00 - 12:00, webinář,

14. 12. Š. Nekudová

leden 2023

Jak zjistíme, zda rozvíjíme děti všestranně? Webinář bude zaměřen převážně prakticky s konkrétními příklady. V rámci kurzu získáte
materiály, podle kterých můžete vyhodnocovat vývoj dítěte.

13. 1.
13. 15. 1.
15. 18. 1.
20. 22. 1.

Proč a jak vstoupit do rejstříku, 9:00 - 13:00, webinář, M. Kvítková

Praktické informace, pro a proti potřebné k vědomému rozhodnutí pro vstup do Rejstříku škol a školských zařízení. Podrobný návod,
jak zpracovat dokumentaci k registraci do rejstříku a k výdejně lesní MŠ, vysvětlení jednotlivých možných způsobů stravování.

Ego v práci učitele 4/5, Lipence - Dolní Černošice, A. Laláková a T. Olivová
Uzavřená skupina. Téma IV: Vnitřní dítě.

Exkurze do berlínských lesních školek, Berlín, T. Valkounová, J. Passerin a T. Daneš

Přihlášky do 2. 12. Cesta za hranice, kde je stále co se učit. Dopoledne s dětmi v lese s tlumočníkem, každý den jiné místo, nové zkušenosti, odpoledne kulturní program, večer sdílení a propojení s praxí v ČR. Zážitky, na které se nezapomíná.

Začínající průvodce 4/7, Zlín, A. Laláková, K. Krchňavá a S. Štoudková

Uzavřená skupina. Téma IV: Základy pedagogiky a psychologie: pedagogická diagnostika; muzikoterapie pro EVVO: zima; autoevaluační nástroj pedagoga; arteterapie pro EVVO.

20. 1. Rozpočet lesní školky a pracovněprávní souvislosti, 9:00 - 13:00, dvoudílný webinář, P. Štindlová
a 27. 1. Vysněná školka nemůže fungovat bez udržitelné správy financí. Seminář vám pomůže sestavit a spravovat udržitelný rozpočet, zjistíte,
jaké zákonné povinnosti s tím souvisí a nezbytné minimum z pracovněprávní oblasti.

únor 2023

26. 1.
2. 2.

Příroda a děti se speciálními vzdělávacími potřebami - jde to vůbec dohromady? Přednáška o inkluzivním vzdělávání v podmínkách
lesní školky. Jak mluvit s rodiči, jak s intaktními dětmi, jak připravit plán pedagogické podpory a další tipy do praxe.

Přírodní pedagogika pro začínající: zima - oheň, 10:00 - 18:00, Plzeň, T. Valkounová a V. Formánková

Zážitkový seminář pro začínající průvodce. Co s sebou do zimy? Budeme se hodně hýbat, zkusíme stopovat, rozděláme oheň a v teple
budeme stavět pilíře přírodní pedagogiky.

7. 2.

Exkurze k webináři Zakládáme lesní školku, 14:00 - 18:00, Pozořice, K. Krchňavá

8. 2.

Supervizní skupina online 3/5, 16:30 - 19:00, online, A. Laláková

10. 2.
17. 19. 2.

březen 2023

Divnoděti, 17:00 - 20:00, webinář, J. Passerin

Exkurze je pro ty, kdo zhlédli webinář Zakládáme lesní školku. Navazuje na informace z webináře a prohlubuje je o praktickou stránku věci.
Uzavřená skupina.

50. Slet - členská schůze ALMŠ, 15:00 - 18:00, online
Friluftsliv s G. Grün-Oostingou, Krkonoše, G. Grün-Oostinga a J. Passerin

Pobyt v zimním lese, přespání venku, společné vaření, pohyb krajinou na běžkách a hlavně zážitek sebe a přírody v jednoduchosti
vybavení i činností.

23. 2.

Pohádky a divadlo v lesní školce 3/5, 17:00 - 20:00, Praha, J. Passerin a O. Fantúrová

24. 26. 2.

Ego v práci učitele 5/5, Lipence - Dolní Černošice, A. Laláková a T. Olivová

3. - 5. 3.

Začínající průvodce 5/7, Ochoz u Brna, S. Štoudková a H. a T. Volkmerovi

11. 12. 3.
13. 14. 3.
17. 3.

Uzavřená skupina. Téma III: Storytelling, práce s hlasem, řečí, textem.

Uzavřená skupina. Téma V: Integrace náhledu, péče o sebe sama, sebeprezentace.
Uzavřená skupina. Téma V: Muzikoterapie pro EVVO: jaro I; dramaterapie pro EVVO.

Lesní chůva: přípravný kurz ke zkoušce, jižní Morava, M. Březinová a T. Vavrečková

Přihlášky do 10. 2. Přípravný kurz pro průvodce - nepedagogy v lesní MŠ dle § 5 odstavce (6) c) vyhlášky MŠMT o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb. Kvalifikace opravňuje mj. k práci nepedagogického pracovníka v lesní MŠ.

Slabikář práce se dřevem II - 1/5, jižní Morava, M. Březinová a M. Vodička

Základní i pokročilé techniky práce se dřevem a využívání běžně dostupných nástrojů a materiálů, školení první pomoci a přínosného
rizika v práci s ostrými nástroji, jasné podmínky a pravidla pro bezpečnou práci s předškolními dětmi.

Vzdělávací koncepce jako živý dokument, 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00, webinář, J. Passerin

Celodenní webinář zaměřený na tvorbu pedagogické koncepce a školního vzdělávacího programu. Cílem není jen „mít sepsaný dokument”, ale jeho použití v každodenním životě školky.

21. 3. Odpovědnost ve školce, 9:00 - 13:00, dvoudílný webinář, A. Kubů Frýbová
a 28. 3. Kdo za co ve školce ručí? Jaká je právní odpovědnost statutárního orgánu, ředitele a průvodců v běžném provozu i specifických situacích?

25. 3.

Dítě se speciálním vzdělávací potřebami, 9:00 - 15:00, Brno, A. Laláková

Jak pracovat s vlastním podezřením, že u některého z dětí ve školce není v rámci vývoje něco v pořádku? Jak poznám, že dítě potřebuje odbornou péči? Které oblasti vývoje sledujeme a na co si v jejich rámci dát pozor? Kde hledat odbornou pomoc a jak zavádět podpůrná opatření
do praxe? Budeme sdílet tipy na každodenní práci s dítětem ve školce a nabídneme prostor pro vaše kazuistiky.

Pořadateli seminářů jsou Škola lesem, pobočný spolek ALMŠ a Asociace lesních MŠ.
Změna programu vyhrazena.
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6. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
14. 16. 4.

květen 2023

27. 4.
5. 5.
11. 5.
13. 5.

2022/2023

Slabikář práce se dřevem II - 2/5, jižní Morava, M. Březinová a M. Vodička
Uzavřená skupina.

Dejte si stanovy do kupy, 9:00 - 13:00, webinář, A. Hájková

Stanovy, základní ustavující dokument spolků, vznikají často bez předchozích zkušeností a bez jasné představy, co všechno mohou
v budoucnu ovlivnit. A když dojde na lámání chleba, někdy se nestačíme divit, co jsme ve stanovách nedomysleli. Dobrá zpráva je,
že nikdy není pozdě stanovy zdokonalit tak, aby sloužily pro dobro spolku.

Supervizní skupina online 4/5, 16:30 - 19:00, online, A. Laláková
Pohádky a divadlo v lesní školce 4/5, 17:00 - 20:00, Praha, J. Passerin a O. Fantúrová

Uzavřená skupina. Téma IV: Inspirace, imaginace, intuice, téma návratu, kletby, ustavení nového světa, spojení protikladů.

Bláto!, 9:00 - 17:00, Pozořice, K. Krchňavá

Netušené taje a rozměry hlíny, vody, bláta. Praktická dílna plná inspirace. Vyzkoušíme hlínu a její možnosti tvořivé, terapeutické, stavitelské. Budeme bádat nad tím, kde se bere naše touha hrabat se v zemi, dotýkat se jí, tvořit. Hlína není jen šedivá lepkavá hmota
a my si její barevné odstíny vyzkoušíme naplno.

Začínající průvodce 6/7, Pozořice, S. Štoudková, K. Krchňavá, T. Valkounová a ZDrSEM

Uzavřená skupina. Téma VI: Muzikoterapie pro EVVO: jaro II; ZDrSEM – zážitkový zdravotnický seminář; autoevaluační nástroj pedagoga;
podmínky a pravidla bezpečného vzdělávání celoročně venku.

Zahrada jako ideální vzdělávací prostředí, 16:30 - 19:30, Praha, J. Passerin

Zahrada obsahuje podmínky pro rozvoj kompetencí pro předškolní vzdělávání. Je pomyslným bodem rovnováhy - naturou v kultuře a kulturou
v natuře. Zahrada je prostředí připravené pro výchovu ke spolupráci, empatii, píli, vytrvalosti, všímavosti, odolnosti, řemeslné zručnosti a především k láskyplné péči.

51. Slet - členská schůze ALMŠ, 15:00 - 18:00, Čechy
Přírodní pedagogika pro začínající: jaro - voda, 10:00 - 18:00, Pozořice, T. Valkounová a K. Krchňavá

Zážitkový seminář pro začínající průvodce. Jeden den venku - takový, jaký je. Přírodní pedagogika je „flow”. Ale jak ho zachytit? Ukážeme si to.

Pohádky a divadlo v lesní školce 5/5, 10:00 - 18:00, Praha, J. Passerin a O. Fantúrová
Uzavřená skupina. Téma V: Prezentace osobních příběhů, konstelační práce a reflexe.

Jak vybírat a adaptovat nového pedagoga/průvodce a nové rodiče, 9:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00, webinář,
18. 5.

19. 5.
22. 23. 5.

červenec 2023

červen 2023

26. 28. 5.
12. 14. 6.

Š. Nekudová
Webinář přinášející odpovědi na otázky, jak vybírat nového pedagoga/průvodce (techniky výběrového řízení v podmínkách lesní školky), jak předejít odchodu, jak dlouhodobě motivovat a udržet tým. Jak vybírat rodiče a jak zajistit adaptaci rodiče a dítěte ve školce,
jak udržovat rodiče v kontaktu se školkou, aby chápali, co se dělá a proč, viděli v tom smysl, tak jak ho vidíme my, a abychom měli
jejich důvěru.

Exkurze k webináři Zakládáme lesní školku, 14:00 - 18:00, Praha, T. Vavrečková

Exkurze je pro ty, kdo zhlédli webinář Zakládáme lesní školku. Navazuje na informace z webináře a prohlubuje je o praktickou stránku
věci.

Slabikář práce se dřevem II - 3/5, jižní Morava, M. Březinová a M. Vodička
Uzavřená skupina.

Začínající průvodce 7/7, Pozořice, A. Laláková, S. Štoudková a M. Staňková

Uzavřená skupina. Téma VII: Základy pedagogiky a psychologie: práce s rodinou dítěte; muzikoterapie pro EVVO: léto; autoevaluační
nástroj pedagoga; rostlinná společenství v našem okolí – byliny v zahradě a v lese.

Léčivé byliny, Loutí, R. Hettich

Lidé se odjakživa léčili rostlinami. Na kurzu se vydáme do říše zelených rostlin, abychom se tam učili. Hluboce se spojíme s povahou
rostlin a vytvoříme z nich něco léčivého. Kurz je určený absolventům základů přírodní pedagogiky.

14. 6.

Supervizní skupina online 5/5, 16:30 - 19:00, online, A. Laláková

24. 7.

52. Slet - členská schůze ALMŠ, 15:00 - 18:00, Loutí

25. 28. 7.

14. Letní škola, Loutí

Uzavřená skupina.

Pořadateli seminářů jsou Škola lesem, pobočný spolek ALMŠ a Asociace lesních MŠ.
Změna programu vyhrazena.
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