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OPVK- reference
Líska,o.s., se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti
environmentální výchovy v mateřských školách. Její vzdělávací akce jsou vždy profesionálně
připraveny a zcela zaměřené na naše potřeby. Využíváme její rozesílku, hlavně pracovní a
metodické listy pro práci s dětmi.V naší MŠ se představila dětem i rodičům s programem o
tradicích a zvycích „ Už je tu zas, ten vánoční čas“. Paní učitelky se zúčastňovaly výtvarných
kurzů, akcí, které Líska,o.s. organizovala. Byly vždy inspirativní, motivující.
Sama jsem se zúčastnila studia Koordinátorů EVVO v MŠ. Při tomto studiu jsem se
setkala s výbornými lektory, organizačně i obsahově zajištěnými přednáškami, ale i
praktickým ukázkami. Výborná byla metodická pomoc při vypracovávání závěrečné práce
z tohoto studia. Studium bylo zdrojem obohacení a inspirací pro mou práci ředitelky MŠ.
Všechna SEV, které jsme v průběhu studia navštívily nabízely nové podněty, lidi, který
rozumějí a mají rádi to co dělají.
V současné době s Lískou,o.s., spolupracuje obec Hrobice a MŠ na zpracování
projektu „Přírodní zahrada Čmeláček při mateřské škole Hrobice“. Bez jejich metodické
pomoci bychom projekt v daném čase nebyli schopni sami zpracovat. Chtěla bych jim za tuto
pomoc poděkovat.
Když jsem se dozvěděla, že Líska,o.s, pracuje na přípravě nového projektu JAK učit
POLY, tak jsem se přihlásila, protože vím, že to bude pro nás velkým přínosem. V této oblasti
jsme se zatím neměli možnost vzdělávat. Pokud se nám podaří u MŠ vybudovat přírodní
zahradu, můžeme poznatky a zkušenosti, které získám při tomto studiu, v praxi vyzkoušet
/ práce s nářadím, různými nástroji ale také se zaměřit na řemesla, zkušenosti včelařů,
zahrádkářů, zahradníka, lesníka aj./
S Lískou, o.s, a jejími členy mám jen ty nejlepší zkušenosti. Vždy ochotně pomohou,
poradí, jsou to profesionálové na svém místě. Jsou zárukou toho, že tento projekt bude
kvalitně, podnětně připraven.
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