Lesní škola Sýkorka
Neformální debatování s rodiči

Proč Lesní škola Sýkorka?
● přirozená návaznost na lesní školku
● naváznost na vztahy a vazby dětí
i rodičů v prostředí, které děti znají

Naše vize
Cesta k “člověčenství”:

„Učíme se dorůstat k “člověčenství”. To je to základní.
Všechno ostatní už pak hravě zvládneme sami:
povolání, život, vztahy...‟

Náš cíl: Všeobecně rozvinuté dítě - plně integrovaná osobnost
Tedy taková osobnost, která je:
… ukotvená
Zakořeněná, směřuje k nejvyšším hodnotám člověka. Vnímá svět v jeho celistvosti a přitom zachovává jedinečnost každého člověka.

… zodpovědná
Umí držet slovo, je upřímná a férová.

… aktivní
Nebojí se “dát do věci/do toho svoje sádlo”, není jen pasivní příjemce, ale aktivní spolutvůrce.

… dokáže být sama sebou
Rozvíjí se v celé své šíři. Je zdravě sebevědomá, věří v sebe sama a zná svou hodnotu.

… život je pro ni nástroj růstu
Miluje život, nebojí se chyb a učení pro ni není mučení :-)

… umí udržovat zdravé vztahy
Je nakloněná spolupráci, asertivně a s respektem komunikuje, pomáhá druhým.

Nově vznikající zázemí Na Pasece
●
●
●
●

Nově vznikající zázemí pro Lesní školku Na Pasece a Lesní školu Sýkorka na ul. Sýkorka na Velíkové
Strategická poloha, ideální pro výlety po okolí, dosah MHD
Stavby z přírodních materiálů, důraz na místní zdroje

Potenciál pro využití zázemí jako Ekocentra a zapojení do projektu Skutečně zdravá škola

Praktická organizace
● Naší vizí je 9-letá škola
● Celodenní provoz, vyučování 4(3) dny + 1
● Cena 3 500 Kč / 4 dny
● Odpolední družina
● Svoz dětí MHD ze/do Zlína

Komunita - společenství
● Komunitní fungování
● Sounáležitost a vazby
● Otevřenost
● Propojenost s okolím
Jsme v tom spolu.

Hodnoty školy
Láska
Toto je naše nejvyšší hodnota, ať už děláme školu nebo cokoli jiného. Je to především láska k životu samému v jeho rozmanitosti, k dětem, k
přírodě, k sobě samým, k práci - zkrátka ke všemu, co děláme.

Svoboda
Neznamená svévůli. Svoboda k autonomii a v přesvědčení každého člověka.

Pravdivost
Férovost a opravdovost k sobě i ve všem, co děláme.

Pokora
Uvědomování si sebe samých, svých možností a schopností, chyb či zkušeností. Respekt k pestrosti života a postavení člověka jako
součásti přírody a vesmíru.

Důvěra
Důvěra v dítě a jeho schopnosti. Její utužování prostřednictvím budování zdravých vztahů.

Komunita - společenství
Sounáležitost - jsme v tom všichni spolu. Otevřenost - navenek a propojenost s okolím.

Udržitelnost
Udržitelnost všeho, co uznáváme - přírodního a kulturního dědictví, sociálních vztahů. Cílem je všeobecně rozvinuté dítě – plně integrovaná
osobnost, která bude rozvíjet hodnoty “člověčenství”.

Pedagogické principy

Jdeme na
to od lesa.

“Jdeme na to od lesa.”
Příroda je rovnocenným vyučovacím prostředím. Budujeme zahradu jako místo pro pozorování zákonů přírody a koloběhu roku, vidíme na ní
plody svojí práce. Nebojíme se vystoupit z pohodlí do diskomfortu.

Koloběh roku.
Jsme součástí koloběhu roku v přírodním cyklu i tradicích a zvycích společnosti. Dbáme na denní rituály jako jsou např. ranní a odpolední kruhy
nebo oslavy narozenin.

Přirozenost a radost z učení.
Podporujeme přirozenou zvídavost a radost z učení. Učíme se pro život na smysluplných projektech, prožitkem a ve hře. Snažíme se o
zachování jedinečnosti každé bytosti.

Mezioborovost ve výuce.
Propojujeme výuku mezi obory, učíme se v projektech, vidět souvislosti a rozvíjet kritické myšlení.

Učení pro hlavu, ruce i srdce.
Naším cílem není jen nabývat vědomosti, ale především kvality “člověčenství”. Nejsme školou se specifickým zaměřením, dbáme na všestranný
rozvoj všech odvětví včetně manuálních dovedností a zapojení všech smyslů. Zapojujeme se do praktického života a chodu školy.

Třídní společenství.
Učíme se v malém kolektivu dětí, kde je dostatek prostoru pro spolupráci i řešení vzniklých problémů. Pracujeme v homogenních i heterogenních
skupinkách (tedy ve skupinkách dětí stejného i rozdílného věku), ve kterých se můžeme navzájem obohacovat. Ve vyučování je dostatek prostoru
pro samostatnou individuální práci i spolupráci.

Komunikace a respekt.
K rozvoji komunikace nám slouží komunitní kruhy jako místo pro společné sdílení, naladění se a podporu a bezpečný prostor k řešení problémových
situací. Stavíme na vzájemné důvěře a vlastním podílu odpovědnosti za své vztahy. Samozřejmostí je respektující přístup a nesoutěživé prostředí.

Specifika vyučování.
Výuka hlavních předmětů probíhá v rámci epoch, kdy se 2-3 týdny probírá jeden z předmětů. Nástrojem grafomotorického rozvoje je “kreslení forem”.
Používáme praktické a názorné pomůcky. Pracujeme s chybou jako nástrojem růstu.

Hodnocení.
Podílíme se na hodnocení sebe sama. Neznámkujeme. Jsme vedeni k odpovědnosti za vlastní proces učení.

Ekologie a zdravé stravování.
Zajímáme se o ekologický a trvale udržitelný způsob života, dbáme zásad zdravého životního stylu a stravování.

Harmonogram
● Hned nebo do konce března - pošlete nám e-mail na
lesniskola.sykorka@gmail.com :-)

● Vyplnění přihlášky.
● Duben - interaktivní workshop pro rodiče “Staňte se na chvíli žáčkem naší
Lesní školy!”

● Květen - seznam pomůcek na první školní rok
● Červen - podepsání Smlouvy o docházce a první zálohová platba
● Prázdniny - společné budování zázemí s výlety a přespáním
● 3. 9. 2018 - Slavnostní zahájení školního roku

Kontakty
●

Web: http://www.napasece.net/

●

E-mail: lesniskola.sykorka@gmail.com

Děkujeme za pozornost.
Jsme v tom spolu.

