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Zaproszenie na 18 Konferencję Szkoleniową
„Znaczenie nocy w pedagogice waldorfskiej”
„Malowanie i śpiewanie”
Bielsko-Biała 29.04. – 01.05.2017

Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce zaprasza nauczycieli szkół i przedszkoli
na 18 Konferencję Szkoleniową do Bielska-Białej w dniach od 29 kwietnia do 1 maja 2017 r.

Wprowadzenie
Na naszym spotkaniu chcielibyśmy kontynuować temat, którym zajmowaliśmy sie w roku
ubiegłym, a który dotyczył znaczenia nocy i snu w pedagogice i w życiu człowieka.
Pedagogika waldorfska nazywana jest niekiedy pedagogiką nocy. Nie chodzi tu oczywiście
jedynie o zdrowy sen dzieci i w miarę wczesne chodzenie spać. Higieniczny aspekt snu jest
oczywisty dla każdej pedagogiki. Chodzi o coś więcej. Oprócz procesów regeneracji czy też
uczenia się, które zachodzą w czasie snu, dzieje się w nim tak wiele, że możemy mówić wręcz
o "człowieku nocy" w odróżnieniu od "człowieka dnia". Tego "człowieka nocy" trzeba koniecznie
uwzględniać, choć ciągle tak niewiele w gruncie rzeczy o nim wiemy. W jaki sposób możemy się
do niego zbliżyć, jak wyraża się poprzez sny i co nam one mówią oraz jaki ma to związek z pracą
pedagogiczną - tym właśnie będziemy chcieli się zająć podczas naszych spotkań.
Ponieważ zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy, bardzo mile widziane będą
opisy snów uczestników, zwłaszcza tych przed obudzeniem

Prowadzący wykłady i zajęcia
Wykłady poprowadzi pan Adam Winiarczyk, zajęcia ze śpiewu pani Bernadetta Borodziuk,
a zajęcia malarskie pani Bolesława Habdank-Wojewódzka. W niedzielny i poniedziałkowy
poranek będziemy śpiewać z panią Bernadettą Borodziuk.

Adam Winiarczyk
Jest wieloletnim nauczycielem waldorfskim i wykładowcą na Podyplomowym Studium
Edukacji Niezależnej przy ISNS UW. Z pedagogiką waldorfską związany jest od samych
jej początków w Polsce, współzałożyciel obu warszawskich szkół waldorfskich, w których pracuje
do dzisiaj.

Bolesława Habdank Wojewódzka
Jest plastykiem, troszkę artystką, a przede wszystkim nauczycielką- wychowawczynią.
Od 49 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Wybór zawodu uważa za "strzał w dziesiątkę", zawsze
praca była dla niej radością i inspiracją do pracy nad sobą. Ukończyła studia magisterskie
na kierunku Wychowanie Plastyczne, studia podyplomowe spec. ped.waldorfska, Malschule
am Goetheanum w Dornach, studia podyplomowe arteterapia. Uczestniczyła w wielu konferencjach
szkoleniowych krajowych i międzynarodowych.
Obecnie pracuje w dwóch Szkołach Waldorfskich jako nauczycielka malarstwa, w dwóch
Domach Pomocy Społecznej jako arteterapeutka oraz na UW na studiach podyplomowych Edukacji
Niezależnej prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku form. Jest mężatką, matką 4 dzieci i babcią
7 wnucząt.

Bernadetta Borodziuk
Muzyk z zamiłowania i wykształcenia, wychowawca przedszkolny, nauczycielka w szkole
waldorfskiej, współzałożycielka Przedszkola Ziarenko w Krakowie, mama czwórki dzieci.

Informacje
Opłata za konferencję przyjmowana jest na miejscu. Wynosi ona 100zł dla osób pracujących
w placówkach należących do ZSPWP i 120zł dla pozostałych osób.
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

