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Zaproszenie na 19 Konferencję Szkoleniową 

 

„Wzmacnianie ciała eterycznego dziecka w kontekście zagrożeń 

płynących  z kontaktów z mediami” 
„Praca w kamieniu mydlanym (steatycie) i eurytmia” 

Bielsko-Biała, 28.04. – 30.04.2018 r. 

 

 

 
  Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce zaprasza nauczycieli szkół i przedszkoli 
na 19 Konferencję Szkoleniową do Bielska-Białej w dniach od 28 do 30 kwietnia 2018 r. 
   
  
 
Prowadzący wykłady i zajęcia 

 

          Wykłady poprowadzi pan Uwe Buermann, eurytmię pani Beata Kosowicz, a warsztaty pracy 
w kamieniu mydlanym pani Aleksandra Górecka. 
 
 

 Uwe Buermann 

ur. w 1968 r., pracuje w Wolnej Szkole Waldorfskiej Mittelrhein jako doradca pedagogiczny             i 
terapeutyczny w kwestii umiejętnego korzystania z mediów. W tym obszarze kształci nauczycieli na 
założonym przez siebie kierunku przy seminarium nauczycielskim  w Berlinie. Prowadzi gościnnie 
wykłady w placówkach pedagogicznych dla rodziców i nauczycieli. Jest pracownikiem naukowym 
instytutu IPSUM (Institut für Pädagogik, Sinnes- und MedienÖkologie) w Stuttgarcie. Opublikował 
liczne książki i artykuły specjalistyczne. 
 
          
 
Informacje 

 
 Dla osób pracujących w placówkach waldorfskich zrzeszonych w Związku Szkół                   i 
Przedszkoli Waldorfskich w Polsce, przy zgłoszeniu i wpłacie dokonanej do 28 lutego 2018 r., opłata 
za udział w konferencji wynosi 120 zł, po tym terminie opłata wynosi 150 zł. 
 Dla osób pracujących w placówkach nie należących do Związku, przy zgłoszeniu               do 
28 lutego 2018 r., opłata wynosi 130 zł, po tym terminie - 160zł. 

 

Wpłat należy dokonać podczas zgłoszenia na konto bankowe Koła Szkoleniowego Związku Szkół    
i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce (nr konta bankowego PL 96 1160 2202 0000 0003 1395 4999). 
 



Uwaga! 
Bardzo prosimy opisać przelew następująco: 
19 KS Bielsko-Biała, nazwisko i imię uczestnika 

Nie ma możliwości uiszczenia opłaty w formie gotówkowej. 

 
Podczas konferencji istnieje możliwość skorzystania ze wspólnych posiłków i noclegów w szkole 
(szczegóły na formularzu zgłoszeniowym). 
 
Na stronie internetowej ZSPWP: www.zspwp.pl znajdziecie Państwo wszystkie informacje                           
o konferencji – zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy. 
 
 
Serdecznie zapraszamy! 

 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do: 
p. Agaty Wejtko, tel. 785 070729, e-mail: szkola@szkola-waldorfska.bielsko.pl 
p. Agnieszki Kąkol, tel. 509 515 791, e-mail: szkola@szkola-waldorfska.bielsko.pl 


