VZDĚLÁVÁNÍ
DĚTÍ V LESNÍCH ŠKOLKÁCH
aneb
„V čem spatřujeme výjimečnost vzdělávání v lesních školkách v kontextu s
přirozeným rozvojem pozornosti a dalších dílčích funkcí.“
Místní akční plán ORP Kraslice (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000045)

Termín: 15.6.2017 8.30 -12.30
Lesní mateřská škola Svatošky Vás srdečně zve na workshop do prostředí Lesní školky
v Dětském ráji na Svatoškách.
Sraz účastníků v 8.30 na parkovišti v Doubí (před vjezdem do území se zákazem vjezdu)
Na co se můžete těšit?
Po příjezdu vás seznámíme s prostředím lesní školky.
Následně budete mít možnost sdílet ranní kruh s dětmi.
Poté se přesuneme do srubu a povíme si, v čem spatřujeme výjimečnost vzdělávání v
lesních školkách. Změříme se na přirozený rozvoj pozornosti a dalších dílčích funkcí dětí.
Pobavíme se o tom, co z lesního vzdělávání lze zařadit do běžného provozu MŠ.
Zahájíme diskuzi.
Odjezd z LŠ kolem 12.30 hod.

Doporučujeme vhodný oděv i obuv do přírody.
Zdravá svačinka bude pro vás přichystána.

Workshop povede Jitka Poulíková
Těšíme se na vás!

Mgr. Jitka Poulíková
Oblast působení:
Vzdělávání dětí, žáků i pedagogů, včetně osob
s handicapem; lektorování; mentoring;
tvorba vzdělávacích programů pro děti;
volnočasové aktivity pro děti a dospělé.
„Věřím, že každý z nás je jedinečný a důležitý,
a proto se snažím přistupovat k osobnostním individualitám
dítěte s úctou, láskou a respektem. Jsem přesvědčena, že
každé dítě ví, co chce, co potřebuje, co je pro něj důležité.
Podporuji děti v tom, aby své osobní potřeby dokázaly
sladit se společenstvím ostatních dětí, ale i dospělých.
Ráda se nechávám dětmi inspirovat, těší mne, když i já
jsem pro ně inspirací.

Zkušenosti jsem získala nejen v MŠ alternativních směrů (Waldorf, Montessori), ale i v dětském
domově. Byla jsem učitelkou ve škole ŠMP (Škola Můj Projekt s.r.o. Praha). Již delší dobu se zabývám
pozorností a vztahem pozornosti k rozvoji dítěte po všech stránkách, nejen v souvislosti se školní úspěšností
dětí.
Mým cílem je, aby děti zůstávaly otevřené k poznání, byly samy sebou, vnímaly svoji důležitost a to
při vytváření nejen své budoucnosti a hlavně se cítily šťastné.“

JAK SE PŘIHLÁSIT:
Do 8. 6. 2017 na e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu nebo na tel: 775 303 067.

