Лекції та зустрічі з Елізабет Берінгер у м.Івано-Франківську
Примітки

Домовлено.
Подати дані
на афішу

Домовлено.
Уточнити
тему.

Домовлено.
Уточнити
дату і тему

Тема
Антропософія - шлях
саморозвитку.
Життєві кризи та хвороби з
точки зору антропософії.
Внесок антропософії у
вирішення основних
екологічних проблем
(Людинознавство і
педагогіка)
Антропософія як інструмент
при побудові соціально
бажаного. Шлях узгодження
завдань економічного життя із
задоволенням потреби людей.
Мислителі і діячі про
соціальні життєформи як про
живий організм.
(Мистецтво соціального*)
Естетика,
філософія
Естетика, розширене поняття
мистецтва від Рудольфа
Штайнера та Йозефа Бойса.

Біолого-динамічне
господарювання як
"найдревніший" екологічний
рух.

В процесі

Можливо,
без
перекладача

Тривалість

1год
45хв

1год
15хв

Час

Місце

Дата

16:00

Кафе
Stantsiya
(Незалежно
сті, 4)

04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015

15:00

Відкритий
університет
Майдану
(Книгарня
Є,
Незалежнос
ті, 31)

08.03.2015

Клуб
«Вершини»
(вул.
Курбаса)
Інститут
мистецтв
(Сахарова,
34)
Клуб
органічного
землеробств
а

Вальдорфська педагогіка шлях до дитини і до себе.
Педагогіка як вид мистецва у
світлі антропософії, де
педагог є генієм інтересу а
дитина - живе втілення етапів
розвитку людства.
(Доля дитини і педагог, що її
супроводить)

Педагогічн
ий інститут
(Чорновола)

Як ми побудували
вальдорфську школу.
Хто такі випускники
вальдорфських шкіл?

Школа №5
з вивченням
німецької
мови
(старші
класи)
(вул.
Франка)

Уточнити
дату

В процесі

медицина

В процесі.
Зустріч 19.02

Рудольф Штайнер. Другий
Гьотеанум як одна з
найстаріших будівель із
залізобетону. Органічна
будівля.

Домовлено :)

Педагогіка для батьків.

Науковий
клуб
медичного
університет
у
Університет
права ім.
Данила
Галицького
(Коновальц
я, 35)

До
обіду

Квартира
(Мирона,
1а/6)

Можливо з
9.03

03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
13,03,2015
14,03,2015
15,03,2015

* Суспільно важливі процеси, вплив на громадське суспільство, формування громадської
думки через освіту; для ВУМ можлива ще одна лекція 15.03. але бажано з прямо
протилежною темою.
9, 10, 11 - вихідні.
Виставка:
Примітки

Місце

Закінчення

Початок

Домовлено. Дані для
афіші

Бастіон

08.03.2015

03.03.2015

Попередня
домовленість

Центр сучасного
мистецтва (Шевченка,
2)

Домовлено.

Бастіон

24.06.2016

10.06.2016

