Szkoła waldorfska w Görlitz

KONTAKT

Freie Waldorfschule Görlitz „Jacob Böhme“, Jacob Böhme Schule
e.V.
Konsulstraße 23, 02826 Görlitz
0049-(0)3581/76 41 300
https://waldorfschule-goerlitz.de/
info@waldorfschule-goerlitz.de
Freie Waldorfshule w Görlitz jest szkołą społeczną, z klasami od
pierwszej do dwunastej oraz z klasą trzynastą – dla uczniów, którzy
decydują się zdawać maturę.

OPIS
ORGANIZACJI/INSTYTUCJI Szkoła prowadzona jest wg koncepcji pedagogicznej Rudolfa Steinera,
zwanej pedagogiką waldorfską.

Jej istotą jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka w powiązaniu
z otaczającą rzeczywistością. Uczenie odbywa się w dużej mierze
poprzez praktyczne działanie. W programie szkoły są różnorodne zajęcia
artystyczne (muzyka, teatr, eurytmia) oraz rzemieślnicze i rękodzielnicze
a także uprawa ogrodu, praktyki w gospodarstwach ekologicznych etc.
Typowe przedmioty – matematyka, biologia etc. nauczane są
w kilkutygodniowych blokach tematycznych.
W szkole nauczane są 2 języki obce – angielski i polski.
Szkoła ma charakter integracyjny.
W 2020 r. planowana jest przeprowadzka do nowego obiektu – byłego
dworca towarowego, w którym trwają intensywne prace budowlane.
WSPARCIE
CZAS PRACY
WYMAGANIA

PODOPIECZNI

Wsparcie mentora/mentorki dostosowane do miejsca pracy
35 godzin/tygodniowo
 Kreatywność,
 otwartość,
 elastyczność,
 chęci i umiejętności w zakresie prac manualnych –
rękodzieło, majsterkowanie,
 mile widziane zdolności/umiejętności artystyczne.
Uczniowie i uczennice w wieku od 7 do 16 lat




ZADANIA







Pomoc w codziennej opiece nad dziećmi,
odprowadzanie dzieci do szkolnego autobusu,
indywidualna pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami podczas
zajęć,
pomoc w nauce języka polskiego,
pomoc w ogrodzie szkolnym,
praca w świetlicy szkolnej,
oferta zajęć kreatywnych, np. muzyczne,
pomoc przy wydawaniu posiłków i sprzątaniu.

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka“, osoby kontaktowe: Monika Strzemeska, tel. 505 704 447,
Ewa Głodowska-Morawska, tel. 504 269 854; e-mail: motyka.torun@wp.pl, www.motyka.org.pl,


FINANSE I
UBEZPIECZENIE

INNE



Kieszonkowe w wysokości 450 €/mies. oraz jednorazowy dodatek
w wys. 50 € z przeznaczeniem na naukę języka niemieckiego,
ubezpieczenie oraz opłacenie składki emerytalnej w ramach
niemieckiego systemu ubezpieczeń.

Mentorka wolontariusza/wolontariuszki z Polski mówi po polsku.
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