
Сдружение "Приятели на валдорфската педагогика"
и

детска градина "Златно зрънце"

ОРГАНИЗИРАТ

АТЕЛИЕТА ПО ВАЛДОРФСКА ПЕДАГОГИКА

"Детето трябва да се приема с благоговение, 
да се възпитава в любов и да се пуска на 

свобода."
Рудолф Щайнер

През 
първите години от 

развитието си детето опознава заобикаля-
щия го свят и се свързва с него чрез сетивата си. Негов осно-

вен познавателен инструмент е собственото му физическо тяло. 
Детето се ражда с една необикновена способност: подражанието. 

Всичко, което се случва около него, се отпечатва в душата му и 
оказва влияние върху развитието на неговата индивидуалност. Сре-

щата между възрастен и дете е един творчески процес, а възпитанието 
е процес на придружаване на детето, при който възрастния трябва да се 

опита да си отговори на въпросите: Кой си ти? С какви способности идваш 
и какво ти предстои да развиваш? В този момент от твоето развитие, ти от 

какво имаш нужда? При нашата среща, аз с какво и как мога да ти помогна?

Ателиетата включват запознаване с:

•	 Основните принципи на Валдорфската педагогика
•	 Етапите в развитието на детето от 0 до 7г.
•	 Значението в ежедневния живот на подражанието и ри-

тъма
•	 Важността на детската игра
•	 Влиянието на аудиовизуалните средства
•	 Празниците и годишния ритъм в детската градина
•	 Методите на работа във Валдорфката детска градина 

(танци в кръг, разказване на приказки, рисуване, работа 
с пчелен восък, месене на хляб, игри с пръсти и игри в 
кръг, драматизации и т.н)

•	 Изработването на подходящи играчки (кукли и играчки 
от вълна и филц)

Участници:

педагози, родители, пси-
холози, социолози, всич-
ки, които се интересуват 
от възпитанието на децата 
и имат желание да се за-
познаят с Валдорфската 
педагогика. Освен общите 
беседи, в ателиетата ще 
се проведат практическа 
работа и упражнения в по-
малки групи.



Кога:

20 и 21 март
17 и 18 април
15 и 16 май
12 и 13 юни
10 и 11 юли

Занятията ще се про-
веждат в събота от 9:30 
до 16:00 ч. (с обедна по-
чивка) и в неделя от 9:30 
до 13:00 ч.

За тези, които искат да 
задълбочат познанията 
си по Валдорфска педа-
гогика,  през м. август ще 
се проведе едноседмичен 
семинар с чуждестранни 
лектори. Информация за 
него очаквайте допълни-
телно.

Къде:

Занятията ще се про-
ведат в първата българска 
Валдорфска детска гради-
на "Златно зрънце" на ад-
рес:

кв. "Драгалевци",
ул. 508/18А

www.zlatno-zrantse.bg

Цена за участие:

60 лв. (за ателие) Таксите се заплащат от 9:00  до 9:30 
в събота, преди започване на занятията. При предварител-
но заплащане за всички ателиета, таксата е 270 лв., те мо-
гат да се заплатят при първата среща или по банков път:

Сдружение "Приятели на Валдорфската педагогика"
Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG16STSA93000008957558

Водещи:

Теофана Манева е завършила 3-годишен семинар за 
валдорфски детски учители в гр. Мадрид (Испания). Дет-
ска учителка в ЧЦДГ "Златно зрънце"  в гр. София, коя-
то работи по  Щайнеровата педагогика., председател на 
Сдружение "Приятели на Валдорфската педагогика".

Анриета Далова е дългогодишен детски педагог, за-
вършила е 3-годишен семинар за Валдорфски учители в 
гр. София, хоспитирала е във валдорфска детска градина 
в гр. Мюнхен, Германия.  Детска учителка в ЧЦДГ "Златно 
зрънце" в гр. София, която работи по Щайнеровата педа-
гогика.

Мирослава Вахрам е  завършила 3-годишен семинар 
за Валдорфски учители в гр. София, хоспитирала е във 
валдорфска детска градина в гр. Мюнхен, Германия.  Ди-
ректор на ЧЦДГ "Златно зрънце" в гр. София, която работи 
по Щайнеровата педагогика.

За информация и записване:

Теофана Манева
тел: 0878 564 355 (от 17:30 до 19:30 ч.)

имейл: waldorf.bg@gmail.com


