Niepubliczne Przedszkole Waldorfskie przy ul. Żytniej 79 w Warszawie
we współpracy ze Związkiem Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce
zaprasza na konferencję międzynarodową w dn. 16-17.04.2016

Plan konferencji

Sobota, 16.04.2016
10:00-11:30 Wykład wprowadzający „Przejście z przedszkola do szkoły” – Louise de Forest, USA
11:30-12:00 przerwa
12:00-13:30 warsztaty „Wychowanie chłopców” cz.1 – Louise de Forest
13:30-15:00 obiad
15:00-16:00 warsztaty artystyczne cz.1
16:00-16:30 przerwa
16:30-17:30 warsztaty artystyczne cz.2
17:30-18:30 kolacja
18:30 „Wspieranie projektów pedagogicznych na świecie”
Przedstawienie działalności Iaswece w różnych krajach i kulturach – Susan Howard, Clara Aerts
Pytania, dyskusja.

Niedziela, 17.04.2016
09:00 - 10:30 Warsztaty „Wychowanie chłopców” cz. 2 – Louise de Forest
10:30-11:00 przerwa
11:00 - 12:30 warsztaty „Wychowanie chłopców” cz. 3 – Louise de Forest
12:30 - 13:00 Podsumowanie konferencji
13:00 - 14:00 obiad

Warsztaty artystyczne do wyboru:
1. Zabawy ruchowe i korowody - Janni Nicol , Wielka Brytania
2. Zabawy paluszkowe – Heather Van Zyl, Australia
3.Muzyka - Clara Aerts, Belgia
(UWAGA: w trakcie warsztatów uczestnicy będą m.in. tworzyd piosenki pentatoniczne - proszę
przywieźd wiersze lub piosenki, do których chcielibyście stworzyd lub zmodyfikowad melodię)
4. Sesja artystyczna w glinie - Mary-G Hauptle, RPA

Opłata konferencyjna wynosi:
170 zł – dla członków ZSPWP
200 zł – dla nauczycieli placówek niezrzeszonych w ZSPWP
Wpłaty na konto ZSPWP z dopiskiem „konferencja kwietniowa” lub gotówką przed
rozpoczęciem konferencji (prosimy wtedy o wcześniejsze przybycie).
Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce, ul. Żytnia 79, 01-149 Warszawa
Konto : 15 1160 2202 0000 0000 5069 9136

Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia będą przyjmowane zgodnie z kolejnością wpłynięcia.
Uczestnik może wziąd udział w jednych warsztatach artystycznych. Zapisy do grup
warsztatowych zgodnie z kolejnością zgłoszenia na konferencję, w razie braku miejsc w

warsztatach pierwszego wyboru, uczestnik zostanie przydzielony do warsztatów drugiego lub
trzeciego wyboru.
Zgłoszenia przesyłamy na adres: p.waldorf.warszawa@gmail.com

Noclegi we własnym zakresie. Możliwości noclegu blisko przedszkola:
Oddział Przedszkolny Waldorfskiej Szkoły Podstawowej nr 71, ul. Staszica 11a, potrzebna własna
karimata i śpiwór, informacja i zgłoszenia: Marta Sochacka tel. 697 270 963
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „SYRENKA”, ul. Karolkowa 53a, www.hostelkarolkowa.pl
Hotel Ibis Warszawa Centrum, Al. Solidarności 165

