
              Leden 2018 

Milí přátelé a studenti waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí,  

za celý pedagogický kolektiv semináře vás všechny zdravím v novém roce a zde je 

pár informací k nadcházejícímu setkání. Seminář je opět v Praze na Jarově, Praha 3. 

Rodiče a příznivce srdečně zveme i na jednotlivé přednášky, případně sobotní 

večer. 

Umělecké tvoření si tentokrát vzala na starost milá asistentka ze školky na Jarově, 

paní Orsi Sziranyi, budeme vyrábět netradiční průsvity 

Upozornění pro studující: Víkend se do studia započítává pouze, je-li vámi 

navštíven celý, od pátku do neděle.  

 

Víkendový seminář 
1.    

                             19.-21. ledna 2018 na Jarově 
 

     Waldorfská mateřská školka: “Zárodek kulturní obnovy”    
(Rudolf Steiner) 

 
                  Práce v kolegiu, komunikace mezi dospělými, naše vztahy 

Přednáší Wolfgang Saßmannshausen 

 



 

Asociace waldorfských mateřských škol ČR / Bankovní spojení:  KB Praha  27‑1562350277/0100 
Koněvova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 / e-mail:  madla.dolma@gmail.com 
 

 

                                                                  Umění: 
                                                              Orsi Sziranyi 

 
Didaktika: 

 W. Saßmannshausen, H.Valová, H. Neubauerová, M. Šílová  
 
 

Sobotní večer – přednáška v 19.00:   
Táňa Smolková – Základní sociální požadavky dnešní doby 

 
 

Zahájení semináře je v pátek v 19.30 hodin, zakončení v neděli ve 12.00 hodin. 
Začátky přednášek jsou: pátek 19.30, sobota a neděle 8.30 

 
 
 

Následující setkání 

9.-11. března 2018 v Praze na Jarově 

Odkud pocházejí děti (duševně-duchovně)? Co si s sebou přinášejí do života? 

Jaký to má význam pro praktickou waldorfskou pedagogiku v mateřských školách? 

4.-6. května 2018 ve Slušticích 

Dětství se vyvíjí  společně s lidstvem. Co je tím výjimečným na dětství a výchově 

dětí v 21. století? 

7.- 14. července 2018 v Semilech 

Letní Akademie Semily 

 

Adresa školky na Jarově 
Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240a, Praha 3, 130 00 

MAPA: http://www.mapy.cz/s/8SHQ 
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Ubytování ve školce: 

Vezměte si s sebou, prosím, vlastní spacák a karimatku,  

cena ubytování je 50 Kč za noc. 

Kurzovné: 

1300 Kč. Návštěvu jednotlivé přednášky je možné zaplatit zvlášť. 

Stravování: Vlastní 

Doprava: Vlastní 

Školka je na zastávce Kněžská Luka tram. 9, 11 a 1 směr Spojovací.  Případně bus 

195, 109, 177, 183, zastávka Spojovací. 

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ: 

Prosíme, na seminář se přihlaste vyplněním jednoduché přihlášky na této adrese 

http://www.awms.cz/prihlaska-na-seminar/ 

Děkujeme a těšíme se na vás, 

za přípravný tým 

Magdaléna Šílová 
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