
 

 
Pozvánka na 7. seminář jazyků 

20. – 21. 3. 2015 
Dobrý den,  
přijměte pozvání na třetí setkání jazykářů v tomto školním roce, a to na téma: 
 
Deutsch mit Nicolai Petersen 
Allgemeinthema: Geistesgegenwart – Authentizität and Präsenz im Fremdsprachunterricht 
Praktische Aspekte: Der Weg vom Sprechen zum Schreiben der Sprache. Was verändert sich 
für das Kind? Die mündliche und die schriftliche Seite der Sprache. Buchstaben, Handschrift, 
Druckschrift. Die Lernziele in Unter- und Mittelstufe im Zeitalter von Medien und 
Bildschirm. 
 
English (Alec Templeton): 
General Theme: Being There – Authenticity and Presence in Foreign Language Teaching  
Practical Aspects; From readers to the beginnings of literary competence in classes 4 - 8. 
Expanding grammatical expression and word power. 
 
Pro upřesnění: 
- koná se na Waldorfském lyceu, Praha 4 - Opatov, Křejpského 1501, 149 00 Praha 4 
- metrem se k nám dostanete výstupem na stanici Opatov, po schodech vyběhnete nahoru a 
otočíte se o 180°. Projdete halou metra, přejdete přes jakýsi "parčík" a před vámi poněkud 
vpravo najdete schodiště. To opět vyběhnete nahoru a půjdete stále "rovně za nosem", až 
narazíte na patrovou školní budovu. Před ní vpravo najdete vchod do zahrady a tím se 
dostanete k nám do lycea. 
- pokud pojedete autem, můžete parkovat až přímo před školou, musíte přejet chodník a mezi 
růžemi projedete až ke vchodům 
- nelekejte se, budete se potkávat s mnoha dalšími seminaristy, současně na lyceu probíhá 
základní seminář waldorfské pedagogiky - Třídní učitel na waldorfské škole 
- v průběhu semináře se o nás budou také starat studenti lycea, připravují kromě kávy, čaje 
apod. i drobné občerstvení, ev. též polévku apod. 
 
Aktuální časový rozvrh: 
Pátek: 
od 15 hodin registrace 
15,30 - 16,15       umělecký úvod – eurytmie – Barbora Forbaková 
16.45 - 18.00       Metodický kurz I Alec Templeton/ Nicolai Petersen 
18,00 - 19,00  večeře 
19.00 - 20.30  Karolína Stupková pohovoří o projektu s Francouzi, možných cestách 

uměleckého uchopení dopisovaní, a celkově o práci na projektech na II. stupni.  



Sobota: 
8,30 – 10,00       metodický kurz II - Alec Templeton/ Nicolai Petersen 
10,30 - 12,00      metodický kurz III - Alec Templeton/ Nicolai Petersen 
 
12,00 - 13,30      oběd  
13,30 – 14,45  metodický kurz IV - Alec Templeton/ Nicolai Petersen 
15.15 - 16,00      eurytmie – Barbora Forbaková 
16,15 - 17,15      metodický kurz V - Alec Templeton/ Nicolai Petersen 
 
 
Mějte se hezky a brzy na shledanou 
          za tým organizátorů 
          Kateřina Slavíková 
 
 
 
 
 


