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Mechteld děkujeme !
Mechteld Camman skládá po 25 letech funkci pokladní nadace
Stichting Helias. Zůstává však aktivní členkou vedení.

Dostáváte Zpravodaj pro Čechy a Slovensko, s informacemi,
zprávami, a termíny kurzů v prvním čtvrtletí 2015. Zpravodaj je
rozesílán zájemcům v Nizozemsku, v Čechách a na Slovensku.
Mira Haskova zajišťuje překlad do češtiny jako dobrovolnice.

Prosba o podporu
Každý příspěvek je velmi vítán, v době kdy je stále těžší
„navazovat konečky k sobě“. Snažíme se s malými náklady vykonat
mnoho v Čechách a na Slovensku, ale musí se stále pokračovat se
sháněním prostředků.
Můžete pomoci - například poskytnutím výnosu z bazárku, nebo z
prodeje našich hezkých uměleckých pohledů. Práci v Čechách a na
Slovensku můžete přímo podpořit na:
IBAN: NL58 INGB 0000 4032 72
od: Stichting Helias/ Tsjechië en Slowakije - De Bilt – Nizozemi.
Na tento účet můžete také přispět na různé specialní aktivity, když
u Vašeho daru uvedete pro koho je určen. Například školky v
Bratislavě nebo v Košicích, které musejí vycházet bez jakékoli
podpory. Dary pro Stichting Helias jsou odečitatelné z daní.

Vaše příspěvky umožňují naši práci!
Předem srdečný dík

Slovensko
Waldorfské školy na Slovensku

Waldorfská škola v Bratislavě schválena !!!!
25 let po revoluci je stále jen jedna waldorfská škola v Bratislavě s pobočkou v
Košicích. Škola mohla pracovat se statutem experimentu, který skončil před
třemi lety. Protože nebyla určená žádná procedura pro posouzení experimentu,
nebyla škola stále uznaná, ačkoli výsledky byly vysoko nad slovenským
průměrem. Mezitím podala škola žádost o založení lycea. To v březnu 2013
nebylo pouze zamítnuto, ale ministerstvo chtělo udělat průzkum, zda se cíle
waldorfského vzdělávání shodují s těmi regulérními.
V Bulletinu 2013-1 byl popsán obsah jednání mezi zastánci a odpůrci
waldorfské podagogiky na ministerstvu školství. Rozhovor byl velmi pozitivní a
ministerstvo dalo najevo, že je ochotné společně hledat řešení pro waldorfské
školy, lyceum a založení základní umělecké školy.
Základní škola
Podle nejnovější zprávy paní Hanzlovičová, ředitelka regionální sekce
ministerstva školství, oznámila, že školy v Bratislavě a Košicích budou
schváleny. Je to už potvrzeno i písemně. Další školy mohou zahájit činnost až
bude dva až třikrát větší počet zájemců. Zatím není jasné, co bude tato situace
znamenat pro lyceum a uměleckou školu v Bratislavě. V každém případě se
musí udělat ještě hodně práce. Ale je to pamětihodná událost, že po tolika
letech je škola schválena.

Blahopřejeme!!!!

Více informací: http://waldorfskaskola.sk/
Zakládá se nová svobodná škola v Bratislavě
Roste zájem rodičů o waldorfské vzdělávání v Bratislavě. Existující škola už
nestačí přijmout všechny děti, které se sem hlásí. To přivedlo skupinku lidí k
iniciativě založit v Bratislavě druhou svobodnou školu. Již proběhly pozitivní
rozhovory s místním úřadem v Devínské Nové Vsi, městskou částí Bratislavy,
kde je vyhlédnutá budova se zahradou. Je vytvořena skupina potenciálních
učitelů a vychovatelek pro školu i mateřskou školku. Počet uchazečů v
současné chvíli by zaplnil polovinu třídy. Projekt jeví nadějně, po té co byl
schválen učební plán první waldorfské školy v Bratislavě, i když zakládání
nových škol je omezené. Bude to stát ještě další úsilí.

Waldorfská škola v Košicích
Svobodná škola v Košicích má nyní první a třetí třídu. Škola funguje jako
součást školy v Bratislavě. Je umístěna jednom křídle vysoké školy
ekonomické, kde bude postupně dostávat větší prostor. V létě se k ní přidala i
mateřská školka. Mezi touto školou a školou v Bratislavě probíhá živá
spolupráce. Pravidelně zde učitelé z Bratislavy pořádají kurzy a kolem svátku
svatého Michaela bývá společná konference učitelů.
Více informací: http://kosice.iwaldorf.sk/skola

Mateřské školky
Nyní zbývají na Slovensku jen tři waldorfské školky, po té, co to školky ve
Zvolenu a Prievidzi musely vzdát. Školky stále nejsou nadřízenými
orgány uznané a musí proto finančně vycházet bez státní podpory. O nový
opatrný start se pokouší iniciativa v Senci, v sousedství Bratislavy. Jsme
zvědaví, co se z toho vyvine. Dále jsou aktivity pro děti ve Zvolenu a v Žilině,
jako loutkové divadlo, ruční práce a eurytmie.
Studnička v Košicích
Nové třídy školky v budově základní školy
Studnička je druhá školka na
Slovensku uznaná skrze
IASWECE jako
waldorfská mateřská školka.
Také Studnička to má
finančně těžké, protože
není dotována. Tuto školku
můžete podpořit na účtu
Stichting Helias. Jsou
potřeba peníze na různé
materiály, na nájemné a do
školního fondu pro rodiče,
kteří nemohou platit školné.
Učitelky zde pracují za
minimální mzdu.
Nová třída Kataríny

Od září 2013 byla skupina předškoláků v
budově základní školy. Tím byla školka
rozdělena do dvou lokalit. Na jaře bylo
rozhodnuto přestěhovat celou školku do
budovy základní školy. Po celé léto se na tom
pilně pracovalo. Přestavba byl přesně včas
dokončena, takže obě třídy jsou nyní v budově
školy. Třídy jsou rozděleny podle věku.
Dohromady je zde 37 dětí, které vedou čtyři
učitelky, kuchařka a dobrovolná asistentka.

Srdečně blahopřejeme!
Stichting ter Bevordering van de Vrije School
Pedagogie (Nadace pro podporu pedagogiky
svobodných škol) a IHF finančně přispěli na
náklady s přestavbou.
Více informací o Studničce:
http://kosice.iwaldorf.sk/
Nová Třída Anny

Jablonka v Bratislavě
Jablonka funguje v rodiném domku v Bratislavě. Po začátečním období s
malým počtem dětí, se dařilo čím dál tím lépe a o školku rostl zájem. Proto
teď může být odpoledne otevřená druhá třída. Ačkoliv Jablonka také nedostává
podporu, je zde ted o něco lepší finanční situace, chodí sem více dětí. Znamená
to také, že zde může pracovat více učitelek. Jablonka dostala příspěvek od
Stichting ter Bevordering van de Vrije School Pedagogie na pořízení postýlek,
aby děti nemusely spát na matracích na zemi. Srdečně za to děkujeme!
Jablonka stále hledá vhodné prostory, ale zatím bez úspěchu. Zájem o školku
je velký, ale kapacita omezená.
Webové stránky Jablonky: http://jablonka.iwaldorf.sk
Hviezdička – Bratislava
Hviezdička je nejstarší školka a je uznaná v IASWECE. Funguje v rodinném
domku s velkou zahradou v Bratislavě a má dvě skupiny dětí, rozdělené podle
věku. Odpoledne se skupiny spojují. Domácí atmosféra působí na děti léčivě.
Hviezdička přijala pro nadcházející školní rok 31 dětí, několik zájemců bohužel
musí čekat na umístění. Také zde je tedy velký zájem, navzdory školnému.
Hvězdička potřebuje finanční příspěvek na náklady se školními pomůckami a
protiskluzovou úpravou hladkých kamenných schodů.

Vánoce ve mš Hviezdičky - Braitislava
Dina Kerkstra navštěvuje tuto školu jako její mentorka. Datum další
návštěvy ještě není známé. Jinak se plánuje cestu pro dva učitelky do
Holandsko u Dinu v Leidenu.
Více informací o Hviezdičce. Hviezdicky.iwaldorf.sk

Návštěvy
– V unoru (?) přijela opět Dina Kerkstra z Leidenu na týdenní návštěvu v
Bratislavě.
– V květnu je naplánovaná další návštěva Cornelise Boogerda ve školce v
Košicích, spojená se seminářem pro učitelky ze Slovenska.
– Brigitte Goldmann z Vídně vede nový vzdělávací kurz pro učitelky
mateřských školek, který se koná v Jablonce v Bratislavě. Navštěvuje
školku tedy pravidelně.
– Očekává se, že Gunnar Gijbels také tento školní rok navštíví školu v
Bratislavě

Vzdělávání
Nová možnost vzdělávání pro učitelky mateřských školek a učitele
V září bylo 2013 zahájeno otevřeno tříleté studium pro učitelky mateřských školek,
vedené Blankou Lichtnerovou a Martinou Lachmannovou, ve spolupráci s Brigitte
Goldmann z Vídně. Toto vzdělávání probíha ve školce Jablonka. Druhý ročník
navštěvuje 30 studentů.
Vedle toho je také nové tříleté studium pro učitele základních škol, které připravili
Marian Czere a Erich Šašink. Toto studium bude probíhat ve svobodné škole v

Bratislavě ve spolupráci se školou ve Vídni.
Prohlubující seminář pro učitelky mateřských školek –
Košice 15.-17. května
Minulý rok jsme organizovali v Košicích doškolovací kurz pro učitelky
mateřských školek na Slovensku na téma: Hudba a malé dítě. Je to
pokračováním tématu z předešlého roku. Přístí setkání plánujeme v květnu
2015 v Košicích.

Čechy
Mateřské školky
Základní semináře v Praze
V prvním čtvrtletí 2015 budou základní vzdělávací semináře 23.-25. ledna a
6.-8. března v Praze. Semináře jsou otevřené pro všechny zájemce.
Pedagogická dílna
Tato dílna je pro učitelky, které ukončily studium a funguje už 15 let. Pracovalo
se z otázkami a ohledně hodnotícího modelu pro předškoláky. Minulý seminář
byl 24.-25. října ve svobodné školce v Dusíkově ulici v Praze. Dále se rozvíjelo
téma Hudba a malé dítě, se kterým se začalo v březnu v Olomouci. Datum
pokračování semináře ve Žďáru nad Sázavou je v této chvíli ještě není určeno.
Více informací: Jiroutovahelena@seznam.cz

Mateřská školka Příbram : konečně vlastní budova!!!!
V minulých Bulletinech jste mohli číst, jaké těžkosti měla svobodná školka v
Příbrami s hledáním vlastní budovy. Nyní, po devíti letech, dostane školka
vlastní prostor pro jeden a půl třídy, blízko waldorfské školy. Může se do něj
přestěhovat od ledna 2015. Školka se může konečně oddělit od klasické školky,
ve které byla dosud a může se administrativně připojit k waldorfské základní
škole. Je to úleva, že si mohou konečně vytvořit vlastní atmosféru a zařídit
školku podle svého. Gratulujeme!!!
Mateřská školka v Českých Budějovicích
Školka v Českých Budějovicích tvoří organizační celek se svobodnou školou ve
městě jako soukromé zařízení. Školka funguje v přestavěném obytném domě s
hezkou velkou zahradou na předměstí Budějovic. To jí dodává příjemnou
osobní atmosféru. Místosti jsou zde o něco menší než třídy bývají. Proto jsou tu
dvě skupiny po přibližně 15ti dětech. Školka zažila v uplynulých letech několik
vzestupů a pádů s personálními změnami. Minulý rok se zformovalo nové
kolegium s nadšenými učitelkami, které navštěvují školení pro waldorfské
učitelky. Připravují se na to, aby dostaly waldorfský statut. Níže podepsaný
navštěvoval školku již dříve a nyní spolupracuje také s novou skupinou. V
březnu proběhne další návštěva.

Kruh mentorů mateřských školek
V létě se zformovala skupina mentorů svobodných mateřských školek, kteří se
společně chtějí dále rozvíjet pro své poslání. Scházíme se několikrát do roka,
vyměňujeme si zkušenosti a prohlubujeme chápání některých témat. Také se
vypracovává rámcová pozice mentorů v asociaci a mateřských školkách. V
tomto kruhu nyní společně pracují: Milena Dufkova, Helena Jiroutova, Emilka
Vitkova a níže podepsaný.

Mateřská centra
Kruh mateřských center
Mateřská centra nabízejí prostor pro matky s malými dětmi do čtyř let kde se
mohou setkávat. Od roku 1999 se zakládá v Čechách stále více těchto center,
která se združila v Kruhu mateřských center a chtějí vycházet z waldorfské
pedagogiky. Tento kruh je členem IASWECE (International Association for
Steiner/Waldorf Early Childhood Education), skupiny 0-3 roky. Jednotlivá
centra však nemají přízvisko „waldorfská“, protože k tomu není dán žádný
profil, žádné vzdělávání apod.
Samostatné sdružení
Od jara 20212 dostal Kruh jako sdružení vlastní právní formu a je tak lépe
vybaven pro dosažení fondů. Jeho výkonou radu tvoří Hana Hajnová, Eva
Líbalová, Jana Vyskočilová a Jana Svejdová. Cornelis Boogerd
zůstane, formálně jako cizinec, ve spojení s výkonnou radou.

Semináře pro matky
Dvakrát ročně organizují Hana Hajnová, Eva Líbalová a Cornelis Boogerd
semináře pro matky s malými dětmi z celé země ve svobodné školce v Praze 6.
Minulý seminář byl 8. března na téma: zacházení s hranicemi mezi matkou a
dítětem. Tentokrát vedla tématickou část Tessa Dirksen z Nizozemska.
Učastníci prožívali obsah přednášky skrz různá cvičení a hry. Příští seminář
bude 14. března 2015 ve svobodné školce v Praze 6 v Dusíkově ulici.
Pro informace sledujte webové stránky: www.ikruh.cz
Webové stránky
V červnu 2011 vznikly vlastní webové stránky pro mateřská centra a
vychovatele malých dětí. Kromě mnoha informací zde najdete také různé texty
a videa ke stahování. Zde nás můžete sledovat také v nizozemštině (viz
vlaječky v levo nahoře). Nová webová adresa je: www.ikruh.cz
Okružní cesta Leo Kleina
Leo navštěvuje již mnoho let školy a vdělávací kurzy. Také uplynulý podzim
přijel Leo Klein, během jeho pětidýdenní cesty, do několika škol v Čechách.
Pracoval s kolegii, rodiči, individuálními učitely a vedl lekce malování, v
Karlových Varech, Praze, Příbrami a Písku. Leo vidí jasný pokrok v
pedagogických kvalitách v porovnání s předchozími lety.

Nizozemí
Helias 25 jaar
Nadace Helias slavila v roce 2014 své 25. jubileum. 21. listopadu se sešlo k
oslavě okolo šedesáti lidí v biologocko-dynamické restauraci Kraaybeekerhof v
městečku Driebergen. Tito lidé jsou aktivní ve všech možných zemích a jsou
podporováni nadací Helias. Mají různé osobní příběhy a zkušenosti ze zemí,
kde pracují. Příliš mnoho na to, aby se všichni dostali na řadu s vyprávěním,
ale atmosféra byla velmi inspirativní, tím, co přinesli. Den byl výborně
zorganizován vedením nadace a byl završen výbornou biologickou večeří.
Za těch 25 let byli podporováni lidé, kteří pracovali v některých zemích
Východní Evropy. Helias vycházel z toho, co se udělalo v Polsku počátkem
osmdesátých let. Nadace byla založena v dubnu 1989. Po převratech v tomto
roce se otevřely dveře nadace Helias i pro jiné země.
V následujcích letech přibyly země jako Českoslovenko, Rusko, Maďarsko,
Chorvatsko, Ukrajina, Bulharsko, Bosna, Gruzie, Izrael a další. V některých
zemích spolupráce po několika letech zkončila.

Mechteld Camman
Mechteld Camman byla od počátku členkou vedení nadace a starala se, jako
pokladní o finanční toky a administrativu. Také byla pracovně propojena s
Bulharskem. Patří jí velký dík ode mě a všech iniciativ, se kterými pracovala
během všech těch let. Ze srdce Mechteld přejeme, dělá krok zpět a může si
vytvořit v životě prostor pro nové věci. Jako členka vedení zůstává dále aktivní.
Pro Helias a iniciativy to znamená, že finanční administrativu bude dále
obstarávat kancelář nadace Iona. Žádosti o podporu budou napřed ošetřeny
nadací Helias. Vyřízení se tím může o něco prodloužit.
Pro mě začala spolupráce s nadací Helias, když jsem v se v lednu 1990 stal
členem vedení pro tehdejší Československo a navštívil Prahu, která ještě byla
na vlnách revoluce. Od té doby jsem pracoval na plný úvazek a trávil většinu
času v Čechách a na Slovensku. V té době se toho hodně událo. Před osmi lety
jsem začal také podporovat židovsko-arabskou svobodnou školku v Izraeli, ve
spolupráci s nadací Helias. Po 21 jsem odstoupil z vedení, ale zůstal aktivní v
zahraničí. Nadace Helias hrála velkou roli v mém životě a práci. Tímto chci také
poděkovat všem, kteří spolupracovali ve vedení po všechna ta léta.

