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Dopolední skupiny:
(ve vybrané skupině setrvejte, prosím, 
po celý týden)

 Gisela Braune – Dvanáct smyslů
 Táňa Smolková – Cesta k sebevýchově
 Hana Mandlíková – Eurytmie tónová
 Magdaléna Šílová - Temperamenty v nás, jak je 

neznáme, trochu poznáme?
 Wolfgang Saßmannshausen – Myšlenkové 

zpracování pohádkových obrazů
 
 
Odpolední skupiny:
(ve vybrané skupině setrvejte, prosím, 
po celý týden)

 Gisela Braune – Šitá panenka
 Hana Ženíšková – Vyrábíme loutky k pohádce
 Hana Neubauerová – Hudba k pohádce
 Dagmar Kuncová – Stolky ročních dob
 Hana Mandlíková – Eurytmie hlásková
 Lucie Hlaváčová – Malování akvarelem 
               „Buďte jako děti“ studium duševního    
               vývoje dítěte ve věku 3-7 let
 Iveta Sadecká – Dřevořezba, vnitřní a vnější 

prostor
 Martina Březinová – Tvoříme ze dřeva s dětmi 

ve školce

Překlady:
Přednášky, referáty, pracovní a umělecké skupiny 
budou vedeny v němčině a češtině. 
Překlad do češtiny je zajištěn.
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Ubytování:
 Třídy MŠ – 50 Kč/noc, vlastní spací pytel, 
karimatka
 Hotely (je třeba objednat samostatně):
Sportovní centrum - 736 752 563, info@sportovni-
centrum.cz
Obecní dům – 481 621 044, 
recepce@hotel-semily.cz

Rozmístění přednášek a kurzů:
Zahájení a společné přednášky se uskuteční 
v divadelním sále městské radnice. Při další práci
se sejdeme v prostorách waldorfského lycea 
(Jana Žižky 375, Semily – pod nádražím).

Stravování: vlastní, v blízkosti jsou restaurace 
a obchody s potravinami. 
Káva a čaj bude k dispozici ve škole.

Finanční  náklady: 
Kurzovné  3 000 Kč

Přihlášky zasílejte, prosím, do 31. května 2018
na adresu:
Mateřská škola waldorfská
Pod Vartou 609
513 01 Semily

e-mail:LASemily2018@seznam.cz
tel.: 776 749 160
www.awms.cz

Asociace waldorfských mateřských škol 
České republiky, člen

 International Association for Steiner/Waldorf  
Early Childhood Education

26. Letní akademie

Lidské kvality zodpovědného moderního 
pedagoga:

zájem, radost ze života, iniciativa,  
pravdivost.

7.-14. 7. 2018 
Semily, Česká republika
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SEMILY

Uprostřed  malebného  města  Semily, 
obklopeného  překrásnou  přírodou,  proběhne
v   červenci  již   26.  Letní  akademie  waldorfské 
pedagogiky  pro  předškolní  věk,  organizovaná 
Asociací  waldorfských mateřských škol  ČR. Při této 
příležitosti  jsou zváni   pedagogové a rodiče  z  celé 
Evropy. 
Je  naším  velkým  přáním,  aby  během  přednášek, 
rozhovorů,  uměleckých  a  didaktických  skupin 
docházelo  k  intenzivnímu  setkávání  a  výměně 
zkušeností  účastníků  z  „východu  a  západu“.  Téma 
letošní Letní akademie se dotýká současné výchovné 
situace v celém světě.
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Rozvrh:
  7. 7.                 v 19:00 hod. zahájení na radnici
  8. 7. – 14. 7.    program semináře

Denní program:
  8:10 - společný zpěv
  8:30 - přednáška k tématu
 10:00 - diskusní skupiny k tématu 
 11:15 - dopolední pracovní skupiny 
 12:30 - polední pauza
 14:30 - společné plénum
 15:15 - odpolední pracovní skupiny 
 17:00 -  sborový zpěv
 18:00 - večeře
 19:30 - večerní program

Registrace:
  sobota 7. 7. 2018 15:00-18.30 hod. 

na lyceu ZŠ a SŠ waldorfské (pod nádražím)
Jana Žižky 375, Semily

V případě, že by se měla výše finančních  
nákladů stát překážkou Vaší účasti,  

kontaktujte nás předem v přihlášce nebo 
e-mailem.

 

Upozornění: 
Letní akademie není určena dětem.
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K jednotlivým bodům programu

Ranní tématické přednášky:

Lidské kvality zodpovědného moderního 
pedagoga: zájem, radost ze života, iniciativa, 
pravdivost.

Dr. Wolfgang Saßmannshausen   

Sborový zpěv: 
Jeanie van der Veen

Plénum:
Otázky účastníků, vyplývající z ranních 
přednášek k tématu a diskusních skupin, 
osobní zkušenosti.

Večerní program:

 přednášky, referáty, kulturní program
 setkávání lidí různých mentalit z celé   
  Evropy
 prezentace seminárních prací studentek  
českého Semináře waldorfské pedagogiky

Na středeční  odpoledne  připravujeme návštěvu 
biodynamické farmy KOUT Joachima Dutschke  
ve Fořtu.
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