Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce
Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Cypriana K. Norwida
Bielsko-Biała, ul. Pocztowa 22, tel. 033 810 13 93
e-mail: szkola@szkola-waldorfska.bielsko.pl

Zaproszenie na 20 Konferencję Szkoleniową
„Człowiek w erze cyfryzacji”
Warsztaty:
* eurytmia
* praca w drewnie (wytwarzanie przedmiotów użytkowych)
* filcowanie na sucho prostych laleczek
Bielsko-Biała, 01. - 03.05.2019 r.
Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce oraz Kolegium Nauczycieli Waldorfskiej
Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida zapraszają nauczycieli szkół i przedszkoli
na 20
Konferencję Szkoleniową do Bielska-Białej.

Prowadzący wykłady i warsztaty:
Uwe Buermann – wykłady ”Człowiek w erze cyfryzacji”
Jest nauczycielem informatyki w Wolnej Szkole Waldorfskiej w Niemczech, prowadzi
wykłady na seminariach dla nauczycieli waldorfskich w Kilonii i Hamburgu; jest niezależnym
konsultantem ds. mediów i uzależnień, od 2001 r. także pracownikiem naukowym w Instytucie
IPSUM (Institut für Pädagogik, Sinnes- und MedienÖkologie) w Stuttgarcie. Opublikował liczne
książki i artykuły specjalistyczne.
Diana Rivera – eurytmia
Ukończyła studia pedagogiczne w Meksyku, seminarium dla nauczycieli waldorfskich
w
Sao Paulo (Brazylia), a także studia eurytmii i eurytmii leczniczej w Hamburgu i Dornach.
Po
studiach pracowała w Meksyku jako eurytmistka w szkole podstawowej i przedszkolu; prowadziła
również zajęcia z eurytmii leczniczej. Po 8 latach wróciła do Europy. Prowadziła eurytmię w BielskuBiałej w przedszkolu waldorfskim. Obecnie mieszka w Niemczech, gdzie prowadzi eurytmię dla
małych dzieci.
Elżbieta Wilk - filcowanie
Jest przedszkolanką i od 27 lat pracuje w przedszkolu waldorfskim w Bielsku–Białej.
Ukończyła pierwsze Podyplomowe Studium Pedagogiki Niezależnej w Warszawie. Praca
z
dziećmi, nauczycielami oraz systematyczne spotkania i praca w kolegium nauczycieli przedszkola
bardzo ją wzbogaciła i wszechstronnie rozwinęła. Na swojej drodze spotkała wielu nauczycieli,
którzy dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz wspierali w działaniu i rozwoju. Teraz sama
próbuję dzielić się z innymi tym, co otrzymała i co potrafi. Została zaproszona do współpracy
na

Podyplomowym Studium Edukacji Niezależnej przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie
ze
studentami śpiewa i gra na harfie dziecięcej. Chętnie uczestniczy w konferencjach, które są dla niej
wciąż źródłem wiedzy i inspiracji.
Tomasz Rygiel - praca w drewnie
Rękodzieło to jego pasja od dziecka. Szczególnie upodobał sobie drewno jako materiał
do
swoich "dzieł". Po ponad trzydziestu latach pracy nadal twierdzi, że nie ma bardziej uniwersalnego,
piękniejszego i bardziej satysfakcjonującego materiału do tworzenia mebli, rękodzieła, przedmiotów
codziennego użytku. Uważa, że drewno jako żywy materiał uczy pokory
i samodyscypliny.
Prowadzi zajęcia wytwarzania różnych przedmiotów: prostych instrumentów muzycznych (lir
pentatonicznych, ksylofonów, kołatek, grzechotek), łyżek, desek do krojenia, ram do luster i obrazów,
biżuterii, a nawet mebli. Każdy z uczestników z warsztatów wraca do domu
z własnoręcznie
zrobionym przedmiotem. Zawodowo zajmuje się wykonywaniem naturalnych, autorskich mebli z
drewna i innych naturalnych materiałów.

Informacje
Opłata za konferencję przy wpłacie oraz zgłoszeniu do 15 kwietnia 2019 r. wynosi 180 zł,
po tym terminie - 200 zł, i obejmuje uczestnictwo w wykładach oraz w dwóch sposród trzech
warsztatów artystycznych.
Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty należy przesłać na adres mailowy:
szkola@szkola-waldorfska.bielsko.pl.
Wpłatę należy dokonać na konto bankowe Koła Szkoleniowego Związku Szkół i Przedszkoli
Waldorfskich w Polsce (nr konta bankowego PL 15 1160 2202 0000 0000 5069 9136).
Uwaga!
Bardzo prosimy opisać przelew następująco:
20 KS Bielsko-Biała, nazwisko i imię uczestnika
Nie ma możliwości uiszczenia opłaty w formie gotówkowej.
Podczas konferencji istnieje możliwość skorzystania ze wspólnych posiłków i noclegów w szkole
(szczegóły na formularzu zgłoszeniowym).

Serdecznie zapraszamy!
Agnieszka Kąkol i Agata Wejtko
Waldorfska Szkoła Podstawowa w Bielsku-Białej
e-mail: szkola@szkola-waldorfska.bielsko.pl

