
  
   
 

 

Co si počít s digitální kompetencí? 
 

Dílny pro zapracování revize RVP do waldorfské výuky 
12. až 16. července 2021 v Semilech 

 
 
Zveme vás na pracovní setkání k tématu uchopení moderních technologií, informatiky a digitální 
gramotnosti ve výuce na waldorfských školách. Dílny jsou určeny především waldorfským učitelům se 
vztahem k informatice a informatikům se vztahem k waldorfské pedagogice. 
 
Máme ambici během tohoto týdne společnými silami navrhnout koncepci výuky informačních 
technologií a digitální gramotnosti přijatelnou a argumentačně podloženou jak z hlediska požadavků 
dnešní doby a ministerstva, tak z hlediska principů waldorfské pedagogiky. Hmotným výstupem 
setkání bude základ typového ŠVP pro oblast informatiky jako reakce na revidovaný RVP pro základní 
školy. 
 
Předpokládáme, že každá škola, která se cítí být waldorfskou, vyšle 1–2 zástupce, ideálně  

1. zkušené waldorfské učitele, kteří mají vztah k informatice, případně ji vyučují (ať už 
z vlastního zájmu, nebo z personální nutnosti ve škole), nebo  

2. zkušené informatiky, kteří mají alespoň základní znalost waldorfské pedagogiky a jsou 
ve spojení se školou. 

 
Na každý den kromě pátku je plánováno 5 dílen, prokládaných eurytmií a přestávkami. 
 
Ráno první dílnu typicky věnujeme teoretické přednášce na témata související s naší prací (podstata 
digitálního světa v užším i v širším smyslu, digitální technologie a vývoj dítěte, algoritmické myšlení v 
rámci světa lidského myšlení, digitální technologie a sebevýchova učitele).  
 
Ve zbylých dílnách budeme střídat samostatnou práci v menších skupinách se společnou prací 
(diskuse, brainstorming, prezentace výstupů), kde očekáváme intenzivní zapojení všech účastníků. 
 
Prvotním cílem eurytmie bude vyvažovat v duších účastníků myšlenková témata a vysokou úroveň 
abstrakce, na níž se budeme muset pohybovat. Eurytmické vstupy budou připraveny s ohledem na 
aktuálně řešená teoretická témata. 
 
 
Dílny povedou Milan Horák a Tomáš Kuba, eurytmii Anastázie Pešková.  
 
Setkání organizuje Akademie waldorfské pedagogiky s podporou Asociace waldorfských škol ČR. 
  



 

Rámcový rozvrh dne 
 
*  9.00–10.30 dílna 
* 10.30–11.00 eurytmie 
* 11.00–11.30 přestávka 
* 11.30–12.30 dílna 
* 12.30–13.00 eurytmie 
* 13.00–15.00 přestávka na oběd 

* 15.00–16.30 dílna 
* 16.30–17.00 eurytmie 
* 17.00–17.30 přestávka 
* 17.30–18.30 dílna 
* 18.30–19.30 přestávka 
* 19.30–21.00 dílna

 
 

Organizační informace 
 
Prezence: neděle 11. 7. 16:00-18:00  
 pondělí 12. 7. do 8:00-9:00 
 
Začátek: pondělí 12. 7. 2021  9:00 
Konec: pátek 16. 7.  13:00 
 
Místo: Waldorfská ZŠ, Tyršova 485, Semily 
 
Stravování: formou studentského bufetu nebo samostatně ve městě, hradí účastníci individuálně 
 
Ubytování: zajistí si účastníci sami, možnost přespání ve třídách WZŠ za 50 Kč/noc  
 (spaní ve škole nutno uhradit v hotovosti na místě) 
 
 
Cena: 2 500 Kč na účastníka  
 vysílající škole bude vystavena faktura se splatností před začátkem kurzu 
 

Cena je stanovena pro předpokládaný počet 30 účastníků a zahrnuje pronájem 
prostor, odměnu pro lektory, organizační a technické náklady pořádání dílny. 

 
 

Přihlašujte se mailem Kataríně Struňákové na adresu awaldorf@seznam.cz do 21.6.2021.  
Do přihlášky uveďte jména a kontakty (email, příp. též mobil) účastníků a fakturační údaje školy. 

 
 
 


