Co je naším
posláním?
AWŠ od roku 1997 sdružuje základní a střední waldorfské školy
v ČR. Je financována z příspěvků rodičů žáků členských škol.
Aktuálně zastupuje 20 členských škol s celkem 3 746 žáky ve
191 třídách a podporuje několik dalších vznikajících iniciativ.

Sdílení zkušeností waldorfských škol

pravidelná setkávání zástupců základních, speciálních i středních
waldorfských škol, spolupráce s rodičovskými iniciativami
a alternativními pedagogickými směry

Péče o kvalitu

podpora vzniku nových waldorfských škol, péče o ochrannou známku Waldorf

Školská politika

účast na politických a legislativních jednáních, členství a aktivní zapojení
v profesních uskupeních, sdruženích, asociacích v ČR i ve světě, úsilí
o dosažení rovnoprávného financování nezávislých škol státem,
svobodu kurikula, zachování práva rodičovské volby školy,
udržení věkově přiměřeného vzdělávání v mediální výchově

Vydávání publikací

vydávání přednášek, publikací, periodik, časopisu
Člověk a výchova

Propagace waldorfské pedagogiky, společenské akce
pořádání oslav, výstav, konferencí

Vzdělávání pedagogů

podpora vzdělávání waldorfských pedagogů, spolupráce
s pedagogickými fakultami

Záštita nad společnými akcemi

Interní setkání waldorfských učitelů, Olympiády 5. tříd WŠ, přehlídky
divadelních představení WŠ, WOW day...

Mezinárodní spolupráce

zastupování ČR v evropských
a světových waldorfských organizacích

Finanční podpora waldorfských projektů

www.iwaldorf.cz

AWŠ je nezávislou organizací
financovanou pouze z příspěvků
rodičů žáků waldorfských škol.
V posledních letech díky příspěvkům členů asociace AWŠ realizovala:
• Oslavy Waldorf 100 – oslava 100 let waldorfské pedagogiky završená koncertem
v Obecním domě v Praze a festivalem waldorfských škol na pražském Vyšehradě
• Osvětová putovní výstava – ukázky prací žáků waldorfských škol bylo
možné zhlédnout v mnoha městech ČR
• Vytvoření informačních panelů o waldorfské pedagogice pro
širokou veřejnost – byly instalovány na veřejných prostranstvích již
několika školami, jejich zapůjčení lze domluvit se Základní
školou waldorfskou v Praze 5 – Jinonicích
• Účast členů AWŠ v pracovní skupině MŠMT při tvorbě Strategie 2030+
• Pravidelná účast zástupců AWŠ na Mezinárodní konferenci
waldorfských škol (Haagský kruh), IAO, Evropské radě
waldorfských škol, SKAV, EDUin aj. - cílem je sdílení
a nastavování společného postupu škol v politických,
legislativních a finančních otázkách na úrovni ČR
i v mezinárodním měřítku
• Práce na modelovém RVP pro alternativní školy
• Vydávání publikací Člověk a výchova, GAWAN, přednášek
Rudolfa Steinera a další antroposofické literatury
• Finanční podpora výstavy o včelách
a vzdělávání eurytmistů v ČR
• Zastřešení vybraných akcí
finanční sbírka WOW-Day, Interní setkání
učitelů, Olympiády 5. tříd a Duhové divadlo
v Písku
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