
 

 

 

 

 

 

Seminář povedou: 
 

Jörg Hermann Schröder, waldorfský pedagog, eurytmista a vědec v oblasti 

zkoumání éterických sil v přírodě a v člověku. Vede semináře o poznávání 

antroposofie, waldorfské pedagogice, eurytmie (více na www.anaelis.de). 
 

a Oldřich Hozman, architekt prosazující celostní pohled na tvorbu zdravého 

prostředí a architekturu. Přednáší o nových přístupech v tvorbě architektury 

v souladu s přírodou (více na www.arc.cz). 

Utváření projektu  

nové waldorfské školky 

a tvorba zahrady 

Milí přátelé, srdečně vás zveme na setkání a seminář: 

Seminář se koná v rámci našeho záměru „rekonstrukce školky“, výsledkem kterého bude nový projekt školky  

a reálné úpravy školky. Naší snahou je najít celostní organický pohled na architekturu a metodiku utváření školky  

ve vztahu k dětem ale i k celé společnosti, z kterého budou vycházet praktické kroky v utváření školky. Na dalších 

navazujících seminářích budeme pod vedením Jörga Schrödera a Oldřich Hozmana prohlubovat témata jako: 

„metodika tvorby ve společenství, lazurování, tvary oken, akustika prostoru, barvy,  tvary nábytku, tvorba prostředí a 

zahrady ve spolupráci s elementárními bytostmi, pedagogika, ekonomika, právo, stavební materiály, design…“. 

začátek semináře: pátek v 17 hodin, konec semináře v neděli v 17 hodin, 

cena semináře: 77 € (dohoda možná), stravování: individuální, (www.rusticana.sk), 

ubytování: individuální, po dohodě možnost noclehu ve školce ve vlastním spacáku s karimatkou,  

se školkou sousedí Penzion Club  (www.penzionclub.sk),  

přihlášky: michal@tokar.sk, +421 907 228449, 

adresa: Slobodná škôlka Sedmokráska, Dukelských hrdinov 38, 96001 Zvolen (vedle penzionu Club) 

v naší nově vznikající školce Sedmokráska ve Zvolenu 

od 1.4.2011 do 3.4.2011. 

Seminář bude v němčině s překladem do slovenštiny. 

Hlavními částmi semináře budou tyto témata: Metodika tvorby prostředí,   

jak vést proces příprav k rozhodnutí ve spole-čenství. Způsoby formulace 

záměru a postup tvorby ve skupině. Spolupráce s elementárními silami přírody  

a význam pokládání nárožních kamenů okolo pozemku.  Jak hledat stylotvorné 

prvky, které scelují prostředí. Práce s vnitřním cítěním při imaginaci. Tvorba 

modelu domu a tvorba modelu zahrady.  Hledání budoucnosti zvárňovaného 

skrze modelování s hlínou. Jaké tvary vytvářejí smysl, náladu a předpoklady 

pro rozšíření uzdravujících životních sil. 
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