
Katarína Králiková, za pomoci a podpory Patrície Svetlíkovej a Petra Živého Vás pozývajú na podujatie

Intuitívna pedagogika

zážitkové stretnutie s Pärom Ahlbomom 
19.-23.marec 2008 /Veľká noc/, Bratislava

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 deti, sa opierajú o prácu
Pära Ahlboma (Pär Ahlbom, švédsky učiteľ a hudobník, zakladateľ „pohyblivej triedy“, ročník
1932).   „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. (...) R. Steiner raz
povedal  približne  toto:  »Áno,  je  to  správne,  ale  neladí  to  /nesedí  to/.«  V intuitívnej  pedagogike  je
súladnosť /„že to sedí“/ rozhodujúca...“ Pär Ahlbom

Cieľ  stretnutia: Pär  Ahlbom  a jeho  manželka  Karin  Lindborg  nás  uvedú  do
základov intuitívnej pedagogiky jej priamym zažívaním (cvičenia a hry zamerané na
rozvoj zmyslovej pozornosti, intuitívne spievanie, či vhľady, ktoré tieto zážitky sprevádzajú;
sčasti plánovane a sčasti tak, ako to bude i vďaka Vám plynúť... ) 

Komu je stretnutie určené: všetkým pedagógom, rodičom i ľuďom, ktorí majú
chuť i odvahu hravejšie pristúpiť k životu, objavovať jeho „múdre prúdenie“, a učiť sa
o sebe v ňom

Peňažný príspevok potrebný na uskutočnenie tohto stretnutia bude približne 2000,- Sk
na osobu. Len nedostatok peňazí by však nemal byť zábranou zúčastnenia sa. Zároveň hľadáme
tých z Vás, ktorí by radi podporili tento projekt darom; pomohlo by to tak nám, ako i tým, ktorí
nemôžu zaplatiť príspevok v plnej výške. Prijímame podporu už od 1,-Sk.  Ďakujeme. 

Miesto konania: Súkromná základná škola waldorfská; Vihorlatská 10 (Mierová
kolónia), BRATISLAVA. 

Ubytovanie v karimatkách a spacákoch bude možné v škole. 
Ďalšie údaje budú priebežne zverejnené na  www.bdelost.sk/ahlbom, i  v násl. pozvánkach.
Prípadné otázky Vám zodpovieme i cez e-mail.  Pomôže nám, ak nám ohlásite Váš záujem o účasť.

Spojenie: Katarína Králiková,  e-mail: zivapiesen  (zavináč)  gmail.com   (uveďte prosím do  Subjektu
„Pär Ahlbom“); tel.: 0904 212 734. Číslo vkl.knižky: 2111124451/1100 (možný i elektronický prevod)


