
Waldorfská škola jako živý sociální organismus

O tom, jak vytvářet aktuální waldorfský učební plán 

Pátý seminární víkend 

7.-9.1.2010

Místo konání: Waldorfské lyceum Praha

Křejpského 1501, Praha 4, metro Opatov

program víkendu

Pátek

18.00 – 19.00 registrace

19.00 – 19.30  zpívání s Tsirou Jirout  

19.30 – 21.15  Přednáška – K.M.Maurer:  Waldorfská škola jako živý organismus od jejího založení 
roku 1919 po dnešek. Jak vytvořit zdravé společenství, jak školu efektivně řídit? Proč nebyla na 
waldorfských školách do dneška uskutečněna idea sociální trojčlennosti? Otázky a diskuze.

Sobota

8.15 – 8.55 zpívání s Tsirou Jirout  

9.00 – 10.45 přednáška  – K.M.Maurer:  Kdfo a jak určuje, co se má vyučovat v jednotlivých třídách 
konkrétní waldorfské školy? Vývoj waldorfských učebních plánů od roku 1919 do dneška. Jaké nové 
schopnosti a kompetence vyžaduje dnešní svět? Odpovídá waldorfská škola jeho výzvám? Otázky a 
diskuze.

11.15 – 12.15  A Barbara Forbaková: Eurytmie I / B Pavel Kraemer: Epocha ekonomiky v šesté třídě 
waldorfské školy

12.30 – 13.30  A Pavel Kraemer: Epocha ekonomiky v šesté třídě waldorfské školy /  B Barbara 
Forbaková: Eurytmie  I

13.30 – 15.00 oběd

15.00 – 16.30 Kulatý stůl : 4 příspěvky z českých škol k otázkám: Spolupráce s rodiči, práce v kolégiu, 
zapracovávání nových učitelů apod. (10 minut příspěvek a 10 minut diskuse)

17.00 – 18.00 A Eurytmie II / B H.M.Maurer: Vytváření učebního plánu I (Co bychom měli vyučovat 
v 7.-9.třídě waldorfské školy?)   



18.15 – 19.15 A H.M.Maurer: Vytváření učebního plánu I  (humanitní předměty na střední škole ) / B 
Eurytmie II   

19.15 – 20.00 večeře

20.00 – 21.00 přednáška – K.M.Maurer:  Jak založit novou školu tak, aby se z ní stal zdravý sociální 
organismus? Časté chyby v počáteční fázi rozvoje. Jak se předem vyhnout určitým problémům? 

21.00 – 21.15 zpívání s Tsirou Jirout  

Neděle

8.15 – 8.55 zpívání s Tsirou Jirout  

9.00 – 10.30 přednáška – K.M.Maurer:  Kdo a jak může vyléčit nemocný sociální organismus? Krizový 
management a kontrola kvality v dnešním světě. 

11.00 – 12.00 A Eurytmie III / B H.M.Maurer: Vytváření učebního plánu II (Co bychom měli vyučovat 
v 7.-9.třídě waldorfské školy?)   

12.00 – 13.00 A H.M.Maurer: Vytváření učebního plánu II  (humanitní předměty na střední škole ) / B 
Eurytmie III   

 13.00 – 13.45 Zpětný pohled. Plány a přání do budoucna.

13.45 – 14.00 závěrečné zpívání s Tsirou Jirout 

Klaus-Michael Maurer studoval dějiny a anglistiku v Münsteru a Osnabrücku, od roku 1986 působí na waldorfské škole 
v Hamburgu-Harburgu, nyní ve vedení školy. Člen mezinárodní pracovní skupiny „Zukunft der Abschlüsse“. Autor nového 
vzdělávacího  plánu  waldorfské  školy  založeného  na  kompetencích  a  klíčových  dovednostech,  spoluautor  knihy 
„Entwicklungsaufgaben und Kompetenzen. Zum Bildungsplan der Waldorfschule“.  Člen týmu IWB (International Waldorf 
Baccalaureat), který usiluje o zavedení evropské waldorfské maturitní zkoušky. 


