
září 2019 

Milí studenti Semináře waldorfské pedagogiky 1.sedmiletí! Naše první setkání ve 

školním roce se uskuteční ve školce Maitrea ve Slušticích u Prahy. Pro nové 

zájemce: Přivezte s sebou vyplněnou přihlášku, v soboru dopoledne po přednášce 

budou krátké rozhovory se zájemci.  Informace o ubytování a stravě naleznete níže. 

Naším hlavním lektorem tří základních víkendových přednášek bude po celý rok Dr. 

Wolfgang Sassmannshausen. Seminář je nutno pro vzdělávání absolvovat celý, od 

pátku podvečer do neděle. Umění budeme mít tentokrát s p. Havrdou- eurytmii, 

kdo máte, přivezte si eurytmické cvičky.  

Na seminář zveme i hosty a to i na jednotlivé přednášky. 
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Víkendový seminář 

13.- 15. září 2019 ve Slušticích 

Může být waldorfská pedagogika aktuální i po 100 letech? Co je v dnešní 
době jiné než před padesáti, šedesáti lety? Jak se to projevuje ve školce? 

Jaká, jaký je waldorfská učitelka/ učitel? 
Přednáší Wolfgang Saßmannshausen 

 

Ranní zpěv: 

Kateřina Josífová 

Umění: 

 Vladimír Havrda - Eurytmie 

Didaktika: 

 W. Saßmannshausen, T. Smolková  

H. Valová, H. Neubauerová 

 

Sobotní večer od 19.00 hodin 

Večer o pohádkách s pedagogem a farářem Obce Křesťanů Milanem Horákem 

Už od úsvitu lidstva se na výchově podílely pohádky. Jaké pohádky máme 

vyprávět, chceme-li vychovávat ke svobodě? Jak vyprávět pohádky, 

abychom v dětech rozvíjeli to, co budoucnost skutečně potřebuje? 

 

Zahájení semináře je v pátek v 18.00 hodin praktickou částí, začátek přednášky v 19.30, 

zakončení v neděli ve 12.00 hodin. 

Začátky přednášek jsou: pátek 19.30, sobota a neděle 8.30 

Sobotní večerní přednáška začíná v 19.00 
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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. 

Doprava: Vlastní 

Kurzovné 

Cena je 1300 Kč za víkendový seminář. Návštěvu jednotlivé přednášky je možné zaplatit 

zvlášť. Informace včetně čísla účtu dostanete na semináři. Stravné a ubytování zaplaťte 

prosíme zvlášť v hotovosti. Děkujeme. 

Stravování 

Ve školce je možnost společného vegetariánského stravování, označte prosím v online 

přihlášce, zda budete mít zájem. Stravování se platí zvlášť na místě, cena je 150 Kč za 

oběd s moučníkem a večeří. Vaří tentokrát paní kuchařky z místní školky. 

Přihlaste se včas, nejpozději do pondělí 9. září! 
 

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 

Madlen Šílová 
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