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Projekt „Školní vzdělávací program MŠ Semínko – příklad dobré praxe pro environmentální
vzdělávání“ přinesl své ovoce
Mateřská škola Semínko je od svého založení v roce 2003 ekologickou školkou s důrazem na výchovu
k udržitelnému rozvoji a zdravému životnímu stylu. Svým přístupem k environmentálnímu vzdělávání
a výchově se snaží být inspirací pro předškolní vzdělávání v celé České republice.
V roce 2015 se školce podařilo získat finanční podporu z fondu pro NNO na projekt „Školní vzdělávací
program MŠ Semínko – příklad dobré praxe pro environmentální vzdělávání“, který probíhal
i v tomto roce. Díky realizaci projektu byl zhodnocen a následně aktualizován Školní vzdělávací
program školky. Jeho principy byly představeny více než třem stovkám účastníků exkursí
a vzdělávacích akcí v oblasti předškolního pedagogiky, včetně studentů Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy. V rámci aktivity bylo realizováno 16 exkursí pro zájemce o předškolní vzdělávání
a 8 prezentací příspěvku v rámci různých konferencí a školení na téma předškolního vzdělávání
a výchovy.
Obsahem exkursí byla především historie Mateřské školy Semínko, popis současného stavu,
představení koncepce a vzdělávacího programu, představení koncepce zdravého stravování,
představení režimu dne, osvojovaných dovedností a pravidel. Nedílnou součástí byla také návštěva
budovy školky a přilehlé zahrady, maringotky – zázemí pro lesní třídu, prostor pro dotazy
a konzultace. Obdobným způsobem byly vedeny prezentace v rámci různých konferencí a školení na
téma předškolního vzdělávání a výchovy.
Projekt školce umožnil nejen sdílet dobrou praxi, ale také realizovat za pomoci stovky dobrovolníků
úpravy na školní zahradě a to tak, aby se stala vhodným nástrojem pro naplňování Školního
vzdělávacího programu. Školní zahrada také uspěla v hodnocení a je nyní přírodní certifikovanou
zahradou. Školka rovněž obdržela certifikát Rodiče vítáni, a zařadila se tak do sítě školek s příkladnou
spoluprací s rodiči. Tým mateřské školy využil projektu i v oblasti profesionalizace organizace. Týmu
se podařilo sestavit strategický a následný akční plán, účastnil se školení v projektové oblasti
a týmových supervizí.
Díky projektu měla školka šanci ovlivnit přístupy stovky stávajících a budoucích pedagogů, lektorů,
průvodců, ale i rodičů a dalších lidí se zájmem o předškolní vzdělávání. Činnost realizovaná na základě
Školního vzdělávacího programu ovlivnila také děti předškolního věku, a to nejen ty, které docházejí
do Mateřské školy Semínko, ale i ty, jejichž učitelé měli možnost tuto školku poznat.
Více informací: Více informací na www.msseminko.cz, e-mail: seminko@toulcuvdvur.cz
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