
Září  2016 

Milí přátelé waldorfské pedagogiky, milí studenti. Následující informace se týkají 

víkendového setkání ve Slušticích ve dnech 23. – 25. září 2016. Tento seminář je 

součástí uceleného tříletého vzdělávání, do kterého je většinou možné, po osobním 

pohovoru se zájemci, přistoupit vždy v září. Znamená to tedy, že i tento rok se bude 

otevírat další nový ročník. Vzhledem k možnostem lektorů a obsahu a také počtu 

účastníků jsou víkendové semináře s přednáškami vždy ve stejný čas pro všechny, 

jen v rámci víkendu jsou některé činnosti a vzdělávací skupiny rozděleny. Pokud si 

přejete navštívit jednotlivé semináře jako hosté, jste podle možností zařazeni ke 

skupině. Bližší informace najdete  na stránce www.awms.cz. 

Tentokrát se sejdeme ve Slušticích u Prahy, kam se nejlépe dostanete autem, 

případně v pátek navečer dopravou, dále níže. Vzhledem k možnosti společného 

vegetariánského stravování (sobota oběd, večeře a zákusek) vás prosím o včasné 

přihlášení. Můžete ovšem také navštěvovat jen samostatné přednášky jako hosté. 

Vzhledem k umělecké činnosti, jíž je tentokrát eurytmie, kdo máte, přivezte si 

cvičky. 

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

navštíven celý, od pátku do neděle. Jako ve škole . 
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Víkendový seminář 

23.- 25. září 2016 ve Slušticích 
 

Téma: 

Antroposofické pedagogicko-psychologické základy 
waldorfské pedagogiky I. 

                           Bytostné články člověka a jejich vývoj 
 

Přednáší Wolfgang Saßmannshausen 
 
 

Umění: 
 Hanka Mandlíková - Eurytmie 

 
Didaktika: 

 W. Saßmannshausen, M. Dufková,  
H. Jiroutová, H. Neubauerová, M. Šílová  

 
Sobotní večer – přednáška v 19.00:   

Večer s Ivou Zejdovou 
                               Večerní přednáška na Michaelské téma 

---------------- 
 

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 

4.- 6. listopadu 2016  ve Slušticích 

Metodicko- didaktické základy waldorfské pedagogiky prvního  sedmiletí  I.          

Základní pojmy R. Steinera a jejich důsledky pro výchovu v praxi 

2.- 4. prosince 2016  v Praze na Jarově 

Metodicko- didaktické základy waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí II. 

20.- 22. ledna  2017 v Praze na Jarově 
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Adresa školky ve Slušticích 
Mateřská škola Maitrea, Sluštice 11, 250 84 

MAPA: https://mapy.cz/s/zUie 

 

Ubytování ve školce: 

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

cena ubytování je 50 Kč za noc. 

Kurzovné: 

1000 Kč. Návštěvu jednotlivé přednášky je možné zaplatit zvlášť.  

 

Stravování: Vlastní, ve školce jsou sporáky, varné konvice a k dispozici káva a čaj.  

Ve Slušticích je pouze malý obchod otevřený v sobotu dopoledne, je třeba si přivézt 

své. Můžete se přihlásit ke společnému obědu a večeři, cena je 140 Kč, hlaste se 

prosím včas. 

Hlaste se prosím nejpozději do pondělí 19. září! 

Doprava: Vlastní 

Školka je v obci Sluštice, zastávka busu se jmenuje Sluštice, škola. Autobusy jezdí od 

stanice vlaku Praha, Klánovice, z Černého mostu, z Říčan a Skalky. Informace o 

spojích můžete nalézt na www.idos.cz. Případně můžete jet do zastávky Sibřina a 

dojít ke školce 1km pěšky. Reflexní prvky s sebou! 
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ONLINE PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ: 

Prosíme, na seminář se přihlaste vyplněním 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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