
PŘEHLED METODICKÝCH SEMINÁŘŮ 2019

22. - 24. únor
I. Metodika ručních prací ve 4.-6. třídě
Dagmara Čížková
Po loňském semináři, v němž jste si mohli osvojit základní techniky, navážeme prohloubením pro přelomové období prvního 
a druhého stupně. Náplní bude šití panenky, panáčka, dále základy křížkového vyšívání a pletení na pěti jehlicích. Dalším 
činností bude výroba medvídka-maňáska (např. ve školní družině). 

II. Chemie sedmé třídy zejména pro třídní učitele
Dušan Pleštil
Mnoho třídních učitelů v obavách, že nedostojí nárokům odbornosti, a zejména na základě vlastních zážitků se školskou 
chemií, přenechávají vyučování chemie odborným učitelům. Předvedeme si ukázkovou výstavbu epochy jako odrazový můstek 
k samostatnému uchopení tématu. Poznáme chemii sedmé třídy jako "všeobecně lidské" porozumění chemickým procesům.    

III. Metodika hry na zobcové flétny v I.-IX. třídě
Lída Mildeová
Hudební vyučování jde ruku v ruce s vývojem dítěte a s celkovou kompozicí učebního plánu. Seminář je metodickou pomocí
zejména začínajícím učitelům. Poznáme jak vybudujeme krok za krokem správné návyky, jak správně uchopíme celou tří -
du, ale i zaměstnáme děti různého nadání. Naučíme se upravovat noty a transponovat. Budeme se věnovat vzniku třídního
orchestru.  

Cena semináře je 1500 Kč. 

Cyklus seminářů
Metodika umělecko-řemeslných činností
Iveta Sadecká

11.-13.1. Modelování hlavy 
15.-17.3. Řezbářství - výroba loutky javajky  (resp. marionety - nutné oba semináře)
5.-7.4. Řezbářství - výroba loutky javajky (resp. marionety)
24. - 26. 5. Práce s kamenem - koule

Jde o volný cyklus seminářů pod vedením dlouholeté  učitelky umělecko-řemeslných předmětů.  Je možné je ab-
solvovat jednotlivě. 

Cena jednoho semináře  je  1800 Kč,  za  dva a více seminářů je  cena jednoho 1500 Kč
včetně materiálu, rozdaných kopií not a pod.  



26.-28. duben
I. Trojčlenné vyučování - Práce s metodickým trojkrokem 
v různých předmětech
Petr Jirout, Peter Úll, Ondřej Ševčík, Dušan Pleštil

Cílem vyučování je dle Rudolfa Steinera práce s celým člověkem, harmonické oslovení myšlení, cítění a vůle, jak se
zapojují v logickém dění v utváření závěrů, usuzování a v budování pojmů. Jedním z nejdůležitějších metodických
nástrojů waldorfské pedagogiky je takzvaný metodický trojkrok. V semináři učeném třídním i středoškolským
učitelům se pokusíme dobrat nejen pochopení základní podstaty tohoto jedinečného metodického nástroje, objasní -
me na praktických ukázkách jeho výstavbu a budeme se věnovat i překážkám kladeným dnešní dobou jeho pů-
sobnosti na dítě a mladého člověka.

II. Kreslení forem - Metodika výuky v 1. až 5. třídě a 
příklady využití kreslení forem ve vyšších ročnících wal-
dorfské školy
Dana Špičková

Kreslení forem jako podpora vývoje dítěte, formy v pohybu, prožívání kvalitativní podstaty forem, archetypální for-
my, kreslení forem jako prostředek pro podporu orientace v prostoru, nácviku psaní, geometrie volné ruky atd.
Kreslení  forem jako možnost  diagnostiky a terapie  pro výraznější  jednostrannosti  žáků, metodické postupy a
příklady forem pro práci v jednotlivých ročnících.

III. Metodika nástrojové hry v I.-IX. třídě
Lída Mildeová
V navazujícím semináři budeme budeme prohlubovat metodické dovednosti hry na zobcové flétny, přidáme ale také pentato-
nickou kantelu a diatonickou dětskou harfu. Poznáme jak na nácvik hry na flétnu s doprovodem.

Cena semináře je 1500 Kč. 

Semináře se konají v budově Waldorfského lycea Praha Opatov (Křejpského 1201). Jsou akredi-
továny u MŠMT. Přihlásit se můžete na: waldorfskyseminar@seznam.cz. Podrobný program vám
zašleme po přihlášení  zhruba čtrnáct dní před seminářem. 

Sledujte také www.awaldorf.cz
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