„КАК ДА ПРИЛАГАМЕ ВАЛДОРФСКАТА ПЕДАГОГИКА У ДОМА?“
За втора поредна година във валдорфското училище ЧСУ „Проф. Николай Райнов” ще се проведе
серия от лекции и ателиета, предназначени за родители и любители на валдорфската педогогика.
Събитията ще се провеждат един път месечно през учебната година 2017/2018.
Лекциите и ателиета ще помогнат на нас родителите, независимо къде учат децата ни, да се
докоснем в дълбочина до валдорфската педагогика и да разберем как да я прилагаме у дома, как
да продължим темите от детската градина или училище вкъщи, както и как да се създаде единна
възпитателна среда, чрез съдействие на родители и учители.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ЧСУ „Проф. Николай Райнов”, кв. „Лозенец”, ул. „Горски пътник” 44, София.
ПРОГРАМА:
I.

Ритуали и ритъм в живота на детето– водещ Наталия Дончева
събота, 4 ноември 2017, от 10:30 до 12:00 ч.

II.

Празнуване на сезонните празници в дома. Практически насоки за оживяване на
годишния календар – водещ Наталия Дончева
събота, 2 декември 2017, от 10:30 до 12:00 ч.

III.

Холистичена подкрепа на втория седемгодишен период– водещ д-р Донко Дончев
събота, 13 януари 2018, от 10:30 до 12:00 ч.

IV.

Как се създават живи понятия? Защо при валдорфската педагогика се
характеризира, а не се дефинира – водещ Величка Йорданова
събота, 10 февруари 2018, от 10:30 до 12:00 ч.

V.

Преживяване на ритъм до обед във валдорфска детска градина –
водещ Маргарита Събева
събота, 10 март 2018 от 10:30 до 12:00 ч.

VI.

Възпитанието на детето според неговия темперамент, част I - водещ Ваня Митинска
събота, 28 април 2018, от 10:30 до 12:30 ч.

VII.

Възпитанието на детето според неговия темперамент, част II - водещ Ваня Митинска
събота, 2 юни 2018, от 10:30 до 12:30 ч.

ЛЕКТОРИТЕ:
НАТАЛИЯ ДОНЧЕВА е по професия адвокат, тя е председател на СНЦ „Сдружение за
валдорфска детска градина и училище-Ст. Загора" и „нежната половина“ от създателите на блога
„Фейландия – валдорфска педагогика в дома", Стара Загора. От около пет години прилага
валдорфска педагогика у дома, като педагогическа алтернатива за децата й.
Д-р Донко Дончев - специалист по вътрешни болести и кардиология, с интерес към
антропософската медицина. Валдорфски татко и силната половина от блога „Фейландия –
валдорфска педагогика в дома". Един от основателите на СНЦ „Сдружение за валдорфска детска
градина и училище – Стара Загора" и радетел за създаване на валдорфско училище в Стара
Загора.
Величка Йорданова - преводач и учител по немски език . В нейн превод са книгите
"Валдорфската педагогика" на Йоханес Кирш и „Педагогическото изкуство. Методика и дидактика”
на Рудолф Щайнер. Член на Антропосфското общество. От 2001 г. насам работи за валдорфското
движение. Съосновател на първото валдорфско сдружение в България. Основен организатор на
над 40 семинара и ателиета по валдорфска педагогика.
Маргарита Събева - сертифициран валдорфски учител от Валдорфския Институт в Южна
Калифорния.Тя е преподавала в обществени, частни и валдорфски детски градини и училища в
Лос Анджелес, Бевърли Хилс и Санта Моника през последните 16 години. Обича децата и се
интересува от креативно писане и холистична медицина. В свободното си време изработва
красиви предмети, играчки и кукли от вълна и филц.
Ваня Митинска - педагог с много богат професионален опит и задълбочени познания по
валдорфска педагогика, тя усърдно работи с децата, с техните родители и с младите педагози, на
които предава знанията си. През 2007 г. завършва тригодишен семинар за валдорфски педагози в
София, успешно прилага валдорфската педагогика в практиката си. Отличена е за Учител на
годината за 2000 г.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
За посещение на една лекция/ ателие: 15 лв.
Таксата се заплаща на място в деня на събитието.

При въпроси от организационен характер:
Ина Попчева
ina@poptcheva.eu

