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Zdravý učitel – zdravé dítě
Eurytmie ve škole
z pohledu umění, pedagogiky a salutogeneze
Zveme všechny eurytmisty1 a pedagogy waldorfských škol2 na letní soustředění. Chceme vytvářet prostor pro rozvoj eurytmie především na
waldorfských školách a nabídnout podporu mezioborové spolupráce v rámci kolégií. Eurytmistům nabízíme prohloubení vlastní profese, získání
nových podnětů pro seberozvoj a výuku, přesah do oblasti duševní hygieny. Pedagogům nabízíme hlubší vhled do předmětu eurytmie a zážitek
působení eurytmie v kontextu s vývojem dítěte. Možnost rozšířit paletu svých dovedností v dosavadních oborech o nabyté poznatky a dovednosti.

TEMATICKÉ OKRUHY
 Umělecká hlásková a tónová eurytmie
v rámci vlastního seberozvoje
 Co je umělecká eurytmie? Jaké jsou cíle
pedagogické a terapeutické eurytmie?
 Zdraví podporující aspekty ve výuce

 Základní pedagogická cvičení
 Pro diplomované kolegy aspekty terapeu
tických cvičení v rámci výuky
 Základní nástroje výuky eurytmie u dětí
do 9 let věku

 Profil učitele na waldorfské škole
 Místo předmětu eurytmie ve waldorfské
škole, integrace v RVP a ŠVP
 Příprava provozu školy na začlenění před
mětu eurytmie

TERMÍN A MÍSTO

CENA

PLATBA

7.–14. 7. 2022

5400 Kč
při přihlášení a platbě do 31. 5. 2022

převodem na účet č. 2201781789/2010
(Fio banka), v poznámce uveďte
„Vaše jméno“ + „Zdravý učitel“

WŠ Příbram (začátek čtvrtek v 16:30,
konec čtvrtek 18:00)

PŘIHLÁŠKY
hana.adamcova@eurytmie.cz
+420 728 220 206

6000 Kč
při přihlášení a platbě po 31. 5. 2022
(Cena zahrnuje lektorné, korepetici, obědy
a občerstvení během přestávek, tištěné či
jiné pracovní materiály.)

STORNO PODMÍNKY
Do 30. 6.: vrácení celé platby
Odhlášení později: vrácení 20 % z platby

UBYTOVÁNÍ

PŘEDPOKLADY ÚČASTI

je hrazeno zvlášť a je možné ve dvou variantách:

1 Eurytmisté: Seminář je určen pro diplomované kolegy z umě
lecké, pedagogické i terapeutické oblasti.

 ve škole, vlastní spacák a karimatka (500 Kč celý pobyt), nutné
uvést v přihlášce
 v ubytovně Poutní dům na Svaté Hoře (cena dle pokoje cca 500 Kč
za noc), nutné rezervovat samostatně na www.svata-hora.cz

2 Učitelé: Vyžadujeme minimálně 3-letou praxi v oblasti waldorf
ského školství a vlastní zkušenosti z eurytmie v minimálním rozsahu
100 hodin.

LEKTORKY
Manuela Biesantz (nar. 1963)

Hana Adamcová (nar. 1974)

Již jako malé dítě účinkovala v před
stavení Faust na jevišti v Goetheanu.
Absolventka waldorfské školy v Ba
sileji, zde pak působila jako učitel
ka eurytmie a 14 let i jako léčebná
euryt
mistka. Uměleckou eurytmii vystudovala ve
Stuttgartu u Else Klink, kde později působila v je
vištní skupině a vystupovala po celém světě. Mo
dul „školní léčebné eurytmie“ vyučuje ve vzdělávání
v Dornachu, kde žije s manželem a dvěma dospělými
dcerami.

Studium Sociální terapie a léčebné pe
dagogiky, studium eurytmie a léčebné
eurytmie, magis
terské studium tera
peu
tické eurytmie na Alanus Hoch
schule. Dvanáct let pedagogické praxe
ve waldorfských školách, deset let organizování kon
ferencí IPMT v Českém Krumlově, čtrnáct let odborné
praxe léčebné eurytmie. Spoluzakladatelka organizací
Eurythmea a Sdružení pro antroposofickou medicínu,
mezinárodní koordinátorka léčebné eurytmie v Medi
cínské sekci při Goetheanu.

Jitka Čápová (nar. 1974)

Studium právnické a pedagogické fa
kulty UK, studium eurytmie a léčeb
né eurytmie v Praze. Osmnáct let pe
dagogické praxe ve waldorfské škole.
Deset let vedení neziskové organiza
ce. Sedmnáct let manažerka divadelní přehlídky wal
dorfských škol Duhové divadlo. Lektorka kurzů euryt
mie a waldorfského semináře pro učitele. Eurytmické
projekty pro různé školy v ČR. Vlastní praxe léčebné
eurytmie v Písku. Pečlivě se stará, aby nad lidským ko
náním bděl světový humor.

