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Od všeobecné nauky 
o člověku k poznání 
jednotlivého dítěte
Christof Wiechert

Christof Wiechert je waldorfským žákem, působil dlouhé roky jako třídní učitel v holandském
Den Haagu.  Několik  let  byl  předsedou holandské anthroposofické  společnosti  a později  vedl
Pedagogickou  sekci  Svobodné  vysoké  školy  v  Dornachu.   Publikoval  řadu  knih  a  článků  k
waldorfské pedagogice. Je vynikajícím odborníkem v oblasti vedení pedagogického rozhovoru o
dítěti.
Poznáme s ním základní nástroje k hlubšímu porozumění dětem, dále se na konkrétním příkladu seznámíme s
praktickými kroky vedení  pedagogického rozhovoru  o dítěti.  Seminář je  určen všem učitelům a vychovatelům
waldorfských škol.

Umělecké činnosti

I. Eurytmie - Jitka Radová
Eurytmie se ve svém komplexním působení může stát účinným nástrojem k vyrovnávání vývojových jednostranností
dětí. Zažijeme ji v jejich různých kvalitách s různým účinkem na bytostné články člověka.

II. Kreslení forem - Dana Špičková
Kreslení forem může, mimo jiné, sloužit jako prostředek pro poznání i harmonizaci výraznějších jednostranností
ve vývoji dítěte. Budeme se zabývat i formami pro posílení bdělosti, pozornosti a pohotovosti jako prevenci spe-
cifických poruch, formami pro aktivaci lidských smyslů a podpoře myšlení, cítění a vůle k celkové podpoře dítěte ve
vyučování.

III. Vliv hudebního vyučování na vývoj dítěte - Tsira Jiroutová
Na praktických ukázkách se pokusíme uvědomit si rozmanité kvality hudby v jejich působnosti na dítě v různých
obdobích jeho vývoje. Rozezpívání, rytmická cvičení, skladby - Jak je vytvořit, vybrat a k čemu mají sloužit.

V sobotu večer se uskuteční pro zájemce rozhovor na téma Poslání a cíle Svobodné vysoké školy pro
vědu o duchu (Goetheanum) a její pedagogické sekce. Cílem tohoto rozhovoru je podnítit činnost
Pedagogické sekce také u nás.

Seminář proběhne v budově Waldorfského lycea Praha Opatov (Křejpského 1201). Je akredi-
tován  u  MŠMT.  Cena  semináře  je  2000  Kč.  Přihlásit  se  můžete  na:
waldorfskyseminar@seznam.cz.  Občerstvení  bude formou studentského bufetu,  ubytování  na
vlastní karimatce a ve vlastním spacím pytli v ceně 50 Kč za noc je možné. Do přihlášky uveďte
zvolenou uměleckou skupinu (stačí číslo skupiny).
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