
 

Intuitívna pedagogika 
 
   Už vyše troch desaťročí sú v škole Solvik 
v Järne (Švédsko) rozpracovávané základy 
„intuitívnej pedagogiky“. Školenie zmyslovej 
pozornosti vyrastajúce z pohybu, hudby 
a improvizácie, a s tým súvisiace učebné metódy, 
predovšetkým pre mladé dieťa, sa opierajú o 
prácu Pära Ahlboma (Pär Ahlbom, švédsky učiteľ 
a hudobník, zakladateľ „pohyblivej triedy“, ročník 
1932).  
   Pär Ahlbom so svojím tímom vedie už desať rokov 
kurzy intuitívnej pedagogiky v Nemecku i Švédsku, 
ako aj trojročné, dlhodobé školenie intuitívnej 
pedagogiky, ktoré prebieha toho času vo Freiburgu.  
 
  Samotný Pär Ahlbom o intuitívnej pedagogike píše:  
   „Ak môže byť pravda myslená ako činnosť, presvitá (tu) 
pravý význam intuície. Nie je tu teda myslené niečo 
neurčité, bezplánovité alebo bezkoncepčné, ale skôr niečo, 
v čom môže byť koncept a plán múdro zahalený. V 
rozhodujúcich okamihoch nepomáhajú bezprostredne plány 
a koncepty dostatočne. Pozornosť a pohyblivosť učiteľa 
môžu vstúpiť do takej vzájomnej súhry, že je možné stále 
ekonomickejšie a tvorivejšie konať – a to aj v ťažkých 
a prekvapujúcich situáciách. 
   Ak je zažívaná táto ekonomická kreativita ako v sebe/vo 
mne spočívajúca, potom prestáva väčšinou len málo vedomý 
strach pred nepredvídateľným. Tým prestáva aj naliehavé 
prilipnutie na tom, čo máme pripravené. Takto vznikajúca 
nezávislosť premieňa koncept a plán vo vnútorné oblasti 
podobné krajine, ktoré sa teraz môžu stať prostredím  pre 
pedagogické konania, ktoré – aj keď sú nečakané – predsa 
sú súladné /„sedia“/.  
   Intuitívne schopnosti v tomto zmysle v zásade nezávisia 
od nadania, ale môžeme ich získať my všetci cvičením. 
   R. Steiner raz povedal približne toto: »Áno, je to 
správne, ale neladí to /nesedí to/.« V intuitívnej 
pedagogike je súladnosť /„že to sedí“/ rozhodujúca. Vo 
všetkom cvičení, práci, teda vo všetkom konaní vôbec a tiež 

v prírodných procesoch, ak sú zdravé, je toto tečúce, 
dobrovoľné prúdenie alebo rast, v ktorom je obsiahnutá 
úplne iná kvalita ako v takzvanom správnom, normálnom 
alebo inak bežne dostatočnom. Každopádne je možné 
presiahnuť toto normálne a správne, a až potom začína to 
podstatné/bytostné. Slová môžu popísať procesy, ale nie 
vždy ich môžu spraviť zažiteľnými. 
   Tu povedané chce poukázať na niečo, čo je vždy a všade 
tu, a ľahko je prehliadané.“ 
- - - - - - - - - -  
Pär Ahlbom bol vo Švédsku známy predovšetkým ako skladateľ; 
jeho rozhodnutie stať sa waldorfským učiteľom pokladalo 
mnoho Švédov za „stratu Pära pre Švédsko“. Tak, ako toto 
jeho rozhodnutie je však nevšedný i jeho odvážny prístup 
k mladým deťom a ich vyučovaniu. Sám seba pokladá za 
učiaceho sa; jeho dôvera v múdrosť ukrytú v človeku je až 
neuveriteľná, a je typická pre celú školu Solvik. Prvé štyri roky 
sa tu deti učia hlavne zmyslovej pozornosti. Veľa dotykových 
hier takmer úplne vykorenilo alergie zo školy Solvik, čo už 
potvrdzujú i dlhodobé výskumy. Schopnosť vyvinutej intuície, 
cítenia vôľového prúdu prítomného v skupine a dôvera v neho, 
rozlišovanie toho, čo „sedí“ a čo, hoci je správne, neladí, 
zmyslová pozornosť... to sú príkladmo schopnosti, ktoré si 
cvičili i cvičia deti v nižších ročníkoch školy Solvik, a ktoré ich 
učitelia považujú za dôležitejšie pre život než výhradné 
rozvíjanie pamäte a opakovanie faktov. Tie sa potom deti veľmi 
rýchlo naučia v posledných ročníkoch školy... 
- - - - - - - - - - 
 

Peňažný príspevok potrebný na uskutočnenie 
tohto stretnutia: 2000,- Sk na osobu (na 5 dní) 
Boli by sme neradi, ak by nedostatok peňazí bol hlavným 
dôvodom niekoho neúčasti. V takom prípade nás prosím 
kontaktujte – chceme Vám umožniť prísť.   
Zároveň hľadáme tých, ktorí by radi podporili tento 
projekt darom; pomohlo by to tak nám, ako i tým, ktorí 
nemôžu zaplatiť príspevok. Prijímame podporu už od 
1,-Sk. Ďakujeme. 
(Dá sa prispieť i inou pomocou... viac na web-stránke) 
 
Číslo vkl.knižky: 2111124451/1100 (možný aj prevod) 

Ubytovanie 
je možné v spacákoch a na karimatkách v priesto-
roch Waldorfskej školy (v cene kurzu). 
 

Strava 
Pre prvých 30 prihlásených je možná spoločná, 
bezmäsitá strava. Hľadáme ešte 1 kuchára, aby to 
bolo možné pre všetkých. V prípade záujmu či ochoty 
pomôcť s varením nás prosím kontaktujte. 
 

Kontakt 
Katarína Králiková, tel: 0904 212 734 
e-mail: zivapiesen(zavináč)gmail.com;  
 

Ďalšie informácie:www.bdelost.sk/ahlbom ->„viac“ 
 

Je možné zúčastniť sa aj len časti podujatia. 
 

Miesto konania: 
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 
10 (Mierová kolónia), Bratislava 

 
mapka je aj na: http://www.iwaldorf.sk/ba/kontakty  
 



 
 
Záväzná prihláška 
 
Týmto sa záväzne prihlasujem na zážitkové stretnutie 
s intuitívnou pedagogikou (s Pärom Ahlbomom), ktoré sa 
uskutoční od 19.3./18.30/ do 23.3.2008/cca 13.00/. 
 
Meno: ................................ 
Miesto odkiaľ prichádzate/odkiaľ ste:..... 
Telefónne spojenie:.............. 
Emailové spojenie:.................. 
 
Zúčastnim sa stretnutia počas ..... dní, 
Prídem dňa:............ 
Odídem dňa:............ 
 
PRENOCOVANIE 
Mám záujem o prenocovanie v škole v spacáku a na karimatke 
(ano/nie) .... 
STRAVA 
Mám záujem o spoločnú varenú bezmäsitú stravu (ano/nie) 
obedy (cca 100sk/1jedlo) 
-štvrtok........ 
-piatok....... 
-sobota...... 
-nedeľa...... 
(Počet varených obedov je zatiaľ obmedzený; táto možnosť 
platí zatiaľ len pre prvých 30 prihlásených. Preto Vám v 
prípade Vášho záujmu o obedy spätne potvrdíme Vašu záväznú 
prihlášku na ne.) 
 
Mám záujem o večere varené alebo "suché" (cca 
100sk/1večera) 
-štvrtok ........     -piatok ........     -sobota ....... 
 
Dátum: ....... 
Podpis............ 
 
/vo Worde je prihláška prístupná na vyššie uvedenom webe/ 
- - - - 
Prihlášku prosím odošlite najneskôr do 14.3.2008  
na e-mailovú adresu zivapiesen(zavinac)gmail.com 
alebo 1.triedou na adresu Katarína Králiková, Rezedová 18, 
82101 Bratislava 
- - - - 

Zážitkové stretnutie 
 
„Zážitkové stretnutie s intuitívnou pedagogikou“ 
umožňuje po prvýkrát na Slovensku stretnúť sa 
s intuitívnou pedagogikou rozvíjanou Pärom 
Ahlbomom a jeho spolupracovníkmi. Tým sa 
pripájame k pracovným stretnutiam intuitívnej 
pedagogiky, postupne klíčiacimi po celej Európe. 
 

Pedagogický prístup, ktorý tu nazývame 
intuitívnou pedagogikou, je veľmi náročné opísať 
slovami; napriek tomu veríme, že ak Vás vyššie 
uvedené zaujalo, prídete si overiť pravosť tohto 
Vášho predbežného záujmu na vlastnej koži. 
Skúsenosť je v tomto prípade asi jediný pravdivý 
ukazovateľ. 
 

Táto pozvánka, /ako aj iné kurzy intuitívnej 
pedagogiky/ sa obracia najmä na ľudí, ktorí 
zažívajú, že v každodennom zaobchádzaní s inými 
ľuďmi – a obzvlášť s deťmi – je od nás požadovaná 
živá prispôsobivosť a tvorivosť, ktorú nie je vždy 
jednoduché dosiahnuť. 
 

Škola intuitívnej pedagogiky znovuobjavuje 
a rozvíja cvičenia, pri ktorých vzniká - pri 
ich praktickom cvičení - vnútorná radosť 
a pripravenosť zaobchádzať hravo 
s vlastnými „hranicami a blokmi“. To posilňuje 
schopnosť stretnúť aj náročné situácie 
s intuitívnou, autentickou živosťou.  
Vyššie uvedené cvičenia možno nazvať i 
„nesúťaživými hrami“. Na stretnutí sa budeme 
v tomto zmysle najmä hrať. 
 
Lektori: Pär Ahlbom (spoluzakladateľ školy Solvik) 
Karin Lindborg (triedna učiteľka na škole Solvik) 

 

Intuitívna  
pedagogika 

 
 

- zážitkové stretnutie - 
 
 

s Pärom Ahlbomom  
 
 

v Bratislave  
 

19.-23.marec 2008  
/Veľká noc/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miesto stretnutia:  
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava  
Usporiadatelia: Katarína Králiková Piesňomila, 
s pomocou a podporou Paťky Svetlíkovej a Petra Živého 


