Máte odvahu vydat se na cestu vnitřní proměny?
Chcete se stát waldorfským učitelem?

Studium waldorfské pedagogiky

dálkové studium
Akademie sociálního umění Tabor v Praze ve
spolupráci s českými waldorfskými školami
otvírá od října 2015 studium waldorfské pedagogiky. Studium je koncipováno jako tříleté
a každý rok je složen z devíti víkendových
seminářů a týdenního letního soustředění.
První rok je orientační a je možné ho
absolvovat samostatně. — V prosemináři
se seminaristé seznámí s principy práce ve
waldorfské škole, anthroposofií a jejími metodami poznání. Těžištěm je sebepoznání,
umělecké činnosti a práce na rozvoji osobnosti. Druhý rok se soustředí na výuku
1. stupně waldorfské školy, třetí rok pak
na výuku 2. stupně.
Znalosti a pedagogické schopnosti účastníků
budou prohlubovány takovým způsobem, aby mohli
kvalitně zastávat úlohu
učitele ve waldorfské
škole. Zaměříme se na
sebepoznání, na probuzení vůle každého učitele, na jeho vlastní snažení
a konání. Cílem není pouhé
předání metodiky jednotlivých předmětů, ale
živé setkání s waldorfskou pedagogikou.

Témata
Pedagogika  Umění  Filosofie  Osobnostní
rozvoj  Předškolní výchova  Vývoj dítěte
a mladistvého  Metodika, didaktika, učební plán
1. a 2. stupně  Vyprávění a jeho
„Člověk nepůsobí ve světě význam  Slavnosti a roční svátky
 Práce s problémovými dětmi
pouze tím, co dělá,
 Média kolem nás  Projekty
ale především tím, kým je.“  (Ne)známkování  Malování
akvarely  Modelování a kera(Rudolf Steiner)
mika  Kreslení forem  Kresba
křídami na tabuli  Hudba a sborový zpěv, hra
na flétnu  Recitace a práce s řečí  Ruční práce
 Práce se dřevem a měditepectví  Eurytmie
a Bothmerova gymnastika  Sociální aspekty
waldorfské školy  Práce v kolegiu učitelů 
Všeobecná nauka o člověku  Kulturní prameny
lidstva  Práce s temperamenty  Úloha smyslů při
poznávání světa  Patologické jevy  FenomenoUmění
logie přírodních věd  Goethova nauka o barvách
 Psychologická příprava učitele a sebevýchova,
Umění učit
biografická práce  Komunikační techniky 
Logoterapie, člověk jako tvůrce vlastního osudu
Umění se učit
 Hospitace, praxe ve waldorfské škole
Umění učit jiné
Seminář je přednostně určen pro stávající
Umění učit se
učitele, kteří již působí nebo chtějí působit
navzájem
ve waldorfské škole, je ale otevřený také pro
studenty, vychovatele, rodiče a další zájemce.
Diplom semináře je uznávaný waldorfskými
školami v ČR. Studium bude akreditováno MŠMT ČR jako Další vzdělávání
pedagogických pracovníků. — Více podrobností naleznete na webových stránkách
www.waldorfskapedagogika.cz
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