
PLAN KONFERENCJI Z OKAZJI STULECIA PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ 

pt. "Miejsce edukacji waldorfskiej we współczesnym świecie" 

Data: 31.03.2019 

Miejsce: Poznań, Aula WSE UAM, ul. Szamarzewskiego 89E, sala B 

 

9.00– 9.30 rejestracja gości 

9.30 – 9.40 otwarcie konferencji: Renata Michalak 

profesor nadzwyczajna doktor habilitowana, pracownik Zakładu Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej WSE 

UAM, inicjatorka podyplomowych studiów z zakresu pedagogiki waldorfskiej, pasjonatka i entuzjastka alternatywnych 

koncepcji kształcenia 

 

9.40 – 10.00 Obrazy i interpretacje działań pewnej szkoły waldorfskiej w Austrii – Stanisław Dylak 

profesor zwyczajny, Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM; uznany autorytet i 

wybitny specjalista w zakresie kształcenia nauczycieli 

 

10.00 – 11.30 „Waking, dreaming, sleeping“. What kind of consciousness is essential for Waldorf-

pedagogy“– Jost Schieren 
profesor zwyczajny, dziekan Wydziału Edukacji Alanus Hochschule w Alfter, wieloletni nauczyciel waldorfski. Popula-

ryzator pedagogiki waldorfskiej, prowadzi wykłady i prelekcje w wielu krajach na całym świecie. Naukowiec z pasją i 

niezwykłą wrażliwością oraz uważnością na ludzi i problemy edukacyjne.  Jego badania koncentrują się na kwestiach 

edukacyjnych oraz omówieniu zagadnień z zakresu teorii i praktyki pedagogiki waldorfskiej.  
 

11.30 - 11.50 Praca mózgu w czasie wolnym – Maciej Błaszak 

profesor nadzwyczajny doktor habilitowany, pracownik Instytutu Filozofii WNS UAM, kognitywista, biolog. Zajmuje 

się psychologią uniwersalnego projektowania, neuroscience oraz problematyką brainfitnessu  

 

11.50 – 12.00 otwarcie wystawy polskich szkół i przedszkoli waldorfskich – Marek Mikołajczak 

nauczyciel waldorfski, członek Zarządu Związku Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce, człowiek wielu pasji i 

zainteresowań 

12.00 – 12.30 przerwa na lunch. 

12.30 – 12.50 27 lat szkolnictwa waldorfskiego w Polsce  - refleksje (ciągle aktywnego) pioniera 

Adam Winiarczyk 

prezes Związku Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce, nauczyciel waldorfski, wykładowca na Podyplomowym 

Studium Edukacji Niezależnej w Warszawie 

 

12.50 – 13.10 Język ponad granicami – Dorota Pawlik 

 nauczycielka waldorfska z wieloletnim doświadczeniem, nauczycielka języka angielskiego, współkreatorka Szkoły w 

Poznaniu 



 

13.10 – 13.30 Gdzie jest Słoń? Czyli pedagogika waldorfska w drodze – Marek Sołek 

inicjator i fundator powstania pierwszej polskiej 12 letniej Wolnej Szkoły Waldorfskiej w Krakowie; reżyser i kaskader 

filmowy 

 

13.30 – 14.00 przerwa kawowa 

 

14.00 – 14.20   Wpływ zarządzania kolegialnego na efektywność funkcjonowania placówki 

oświatowej -  Angelika Apanowicz 

nauczyciel od 18 lat, rodzic od 13 lat oraz dyrektor od 9 lat warszawskiej Szkoły Waldorfskiej, wykładowca na studiach 

podyplomowych z Edukacji Alternatywnej w zakresie pedagogiki waldorfskiej na UAM 

 

14.20 – 14.40 Jak uwolnić się od nadmiaru faktów. Podejście do nauczania historii w pedagogice 

waldorfskiej – Laura Piotrowska 

przyjaciel nurtu waldorfskego, nauczycielka dyplomowana historii i wos-u, pomysłodawczyni utworzenia w Poznaniu 

pierwszego przedszkola waldorfskiego. Członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO) oraz Stowarzyszenia 

Edukacyjnego Wolna Szkoła Waldorfska, wykładowca na studiach podyplomowych z Edukacji Alternatywnej w 

zakresie pedagogiki waldorfskiej na UAM 

14.40 – 15.00 panel dyskusyjny 

 

15.00 – 15.10 podsumowanie i zakończenie – Renata Michalak 

 

15.10 – 15.30 mini koncert zespołu jazzowego uczniów i absolwentów poznańskiej Społecznej 

Waldorfskiej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum – Darek Tabisz 

Dyrygent, głowa, mózg i serce licznych projektów muzycznych, nauczyciel muzyki, miłośnik i orędownik waldorfskiej 

pedagogii i sposobu nauczania 

Opłata konferencyjna wynosi 35 zł . 

Wpłat należy dokonywać do 25 marca na konto Stowarzyszenia Edukacyjnego Wolna Szkoła Waldorfska: 

12102040270000120204269668 do dnia 25 marca 2019r. z dopiskiem KONFERENCJA 

Organizatorzy: 

Wydział Studiów Edukacyjncyh UAM, Społeczna Waldorfska Szkoła Podstawowa oraz Społeczne Gimnazjum z 

Poznania 


