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Zpráva o stáži ve waldorfské škole 
v Kleinmachnow u Berlína

17.2. - 21.2.2010

Ve dnech 17.2. - 21.2.2010 jsem navštívil waldorfskou 
školu v Kleinmachnowě u Berlína. Jedná se o plně 
vybudovanou waldorfskou školu s 12 třídami, 
nacházející se v klidném lesním prostředí. Tato 
waldorfská škola má velmi zajímavý profil, klade velký 
důraz na individuální vztah učitele a žáka. Jednou 

z priorit je pozitivní sociální atmosféra nejen v třídách, ale i v kolegiu mezi vyučujícími. Styl výuky 
navazuje na metody švédského hudebního terapeuta Pära Ahlboma, který založil hnutí intuitivní 
pedagogika. Z intuitivní pedagogiky se vychází jednak ve Švédsku v Solveigskolen v Järně, jednak na 
některých německých waldorfských školách (např. Elztal, Kleinmachnow). Učební plán je sice 
rámcově dán, nicméně daleko více než na jiných školách se vychází z pedagogické intuice. Existují 
školení této intuitivní schopnosti vedené panem Ahlbomem, sestávající z uměleckých a pohybových 
cvičení a pedagogicko-psychologických rozhovorů.

Ve čtvrtek a pátek jsem měl možnost se účastnit vyučování v různých třídách a následně hovořit 
s vyučujícími o shlédnuté výuce. Velmi zajímavé byly hodiny pohybové výchovy, v kterých byly velmi 
originální a tvořivou metodou rozvíjeny sociální schopnosti. Neméně zajímavé byly hodiny 
psychologie a pedagogiky, kde byly na konkrétních případech navrhnutých studenty rozebírány 
pohnutky a motivy lidského jednání, často se jednalo o velmi konkrétní pedagogické situace. Hodiny 
malování poskytovaly studentům široký prostor sebevyjádření, přesto vznikala velmi zajímavá a jasně 
konturována  díla.  

Mým mentorem na škole, se kterým jsem pravidelně konzultoval, byl pan Adrian Domzalski.

V sobotu a neděli jsem měl možnost se účastnit společné umělecko-seminární práce kolegia, která by 
mohla být pro naši školu velmi inspirativní.

Mimo jiné jsem pro naši školu získal film Film Autonomie statt Anpassung, Pär Ahlbom und Intuitive 
Pädagogik, který velmi přístupnou formou uvádí do problematiky intuitivní pedagogiky, nicméně 
nejcennější bylo navázání nových zajímavých kontaktů.

V Praze dne 22.2.2010 Pavel Kraemer
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