TERMINI

CENA SEMINARJA

IZOBRAŽEVANJ V
ŠOLSKEM LETU
2019/20:
1.

7.-8. DECEMBER 2019,
LJUBLJANA

2.

25. - 26. JANUAR 2020,
MARIBOR

3.

22.-23. FEBRUAR 2020,
LJUBLJANA

4.

21.-22. MAREC 2020,
LJUBLJANA

5.

16.-19. APRIL 2020,
BUDIMPEŠTA, MADŽARSKA

6.

9.-10. MAJ 2020,
MARIBOR

7.

27.-28. JUNIJ 2020,

685 eur / leto (ali 8 mesečnih obrokov po
85 eur).
Ob prijavi je obvezno plačilo kotizacije
100eur, kar se všteje v skupno ceno
izobraževnja.
V ceno niso všteti stroški prenočevanja,
prehrane in prevoza.

PRIJAVE
Spletne prijave sprejemamo na naslovu:
https://forms.gle/W7NHAvtqLE4cjT2U9
Podatki za nakazilo kotizacije:
Namen: Bothmer Slovenia 2019/20
Znesek: 100 eur
Bothmer-Movement-International
Karl-Bautz-Str.10 D,
79312 Emmendingen, DEUTSCHLAND
IBAN: DE18 6805 0101 0012 2549 92
BIC: FRSPDE66XXX
Sparkasse Freiburg

LJUBLJANA
8. 26. JULIJ - 2. AVGUST 2020,
POLIČKA, ČEŠKA
SKUPAJ 120 UR IZOBRAŽEVANJA

KONTAKT:
Waldorfska šola Ljubljana,
Streliška 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
+386 31 608084
tinka.pelhan@waldorf.si

Prostorska dinamika za
uspešen danes in
ustvarjalni jutri

SEMINAR
BOTHMER
GIMASTIKE

BOTHMER
GIMNASTIKA IN
PROSTORSKA
DINAMIKA
POTEK SEMINARJA
Prostorska zavest otrok se razlikuje
od zavesti odraslih. Otroci živijo v
svoji domišljiji, so lahki in se pri igri
gibajo brez težav. Počasi se iz tega
"raja" pomikajo proti bolj
izoblikovanemu odnosu do sveta in
prostora okoli sebe. Na tej poti se
njihova zavest o gibanju spreminja in
učitelj, ki te preskoke zavesti pozna,
jim zna ob pravem času na prav način
pomagati.
Pridobljena znanja so univerzalno
uporabna in omogočajo kakovostnejše
in polnejše delo pri pouku športne
vzgoje, pri izobraževanju odraslih, za
zaposlene v športu, razrednike,
socialne delavce in specialne
pedagoge....
PREDAVATELJI
Izobraževanje bodo vodili priznani
predavatelji mednarodne Bothmer
organizacije. Potekalo bo v angleškem
jeziku, za prevod bomo poskrbeli.

VSEBINE

Izobraževanja bodo potekala na šoli
od sobote zjutraj do nedelje
popoldne (14.30). Za prenočevanje
poskrbijo udeleženci sami, možno je
uporabiti prostore na šoli.
Vsebine bodo podane teoretično in
večji del praktično v obliki delavnic,
zato je potrebna športna oprema.

- razvoj otroka od 7 do 18-letnika
- razumevanje principov človeškega
gibanja in prostorske dinamike
- cilji športne vzgoje v waldorfskih
šolah
- osnove waldorfske pedagogike
- od igre do športnih iger
- Bothmer gimnastika
- metodika in didaktika poučevanja
športa v waldorfski pedagogiki
Ob uspešno zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo mednarodne Bohmer
organizacije (Bothmer movement international). Možno je nadaljevati izobraževanje v
obliki štiri-letnega študija za pridobitev certifikata za poučevanje športne vzgoje na
waldorfskih šolah.

