
 
 

 

Waldorfska šola Ljubljana in Bothmer movement international vabita na 

PREDSTAVITVENI SEMINAR GIMNASTIKE BOTHMER 
 

Gibalna vadba za uspešen danes in ustvarjalni jutri 
 

 

Ponovno v Sloveniji!  
Waldorfska šola Ljubljana in Mednarodno gibanje gimnastike Bothmer (Bothmer Movement 
International) vas vabita na 3-dnevni predstavitveni seminar gimnastike Bothmer, ki se bo odvijal 
25.–27. 10. 2019 v Waldorfski šoli Ljubljana (Streliška 12). Na seminarju boste udeleženci 
spoznali način poučevanja iger in športne vzgoje na waldorfskih šolah. Nova znanja vam bodo 
odprla nove poglede na vlogo gibanja v vsakodnevnem življenju, veliko praktičnih izkušenj pa 
vam bo lahko popestrilo dosedanje gibalne izkušnje in vaše ure športne vzgoje. 
 

Tema seminarja: 
Gimnastika Bothmer je širši javnosti manj znana oblika poučevanja gibanja, ki izhaja iz 
antropozofske misli in prakse. Prostorska zavest otrok se razlikuje od prostorske zavesti odraslih. 
Otroci živijo v svoji domišljiji, so lahki in se pri igri gibajo brez težav. V njihovem gibanju je zaznati 
srečo, saj so se sposobni v aktivnost povsem zatopiti. Počasi in načrtno se iz tega »raja« 
pomikajo proti bolj izoblikovanemu odnosu do sveta in prostora okoli sebe. Na tej poti se njihova 
zavest o gibanju spreminja in učitelj, ki te preskoke zavesti prepozna, jim zna ob pravem času na 
ustrezen način pomagati.  
 

Udeleženci: 
Pridobljena znanja so univerzalno uporabna in omogočajo kakovostnejše ter polnejše delo pri 
pouku športne vzgoje, zato k seminarju vabimo učitelje (učitelji športne vzgoje, športa in iger, 
razredniki in učitelji drugih predmetov), zaposlene v izobraževanju odraslih, zaposlene v športu 
(področje rekreacije), socialne delavce in specialne pedagoge ...  
 

Predavatelj: 
Martin Baker je učitelj na angleški šoli Michael Hall. 30 let je poučeval gimnastiko, športno 
vzgojo in gibanje. Seminarje gimnastike Bothmer vodi od leta 1990 in je eden najbolj 
usposobljenih učiteljev gibanja Bothmer Movement International. Njegovi seminarji in delavnice 
po vsem svetu so deležni velikega zanimanja in obiska predstavnikov z najrazličnejših področij. 
 

Potek seminarja: 
Seminar bo potekal od petka do nedelje, zato šola udeležencem nudi brezplačno bivanje na šoli 
(udeleženci morajo s seboj prinesti blazino in spalno vrečo). Določene vsebine seminarja bodo 
podane teoretično, večji del pa bo potekal v obliki praktičnih delavnic, zato je potrebna športna 
oprema. Seminar bo potekal po urniku, ki se lahko spremeni. 



 
 

URNIK 
 

• petek, 25. oktober 2019, od 17.00 do 21.00 
17:00-18:00 prihod, prijave, nastanitev 

18:00-19:30 uvodno predavanje 
20:00-21:00 praktične delavnice 

 

• sobota, 26. oktober 2019, od 9.00 do 18.30 
9:00-10:30 predavanje 

11:00-12:30 praktične delavnice 
14:30-16:00 praktične delavnice 

17:00-18:30 predavanje 

 

• nedelja, 27. oktober 2019, od 9.00 do 12.30 
9:00-10:30 praktične delavnice 

11:00-12:30 predavanje 

 

Prijava: 
Prijavite se lahko preko elektronskega obrazca, ki je na voljo na spletnem naslovu 

https://forms.gle/NtLCbqGs1uEghRKe7. Bližnjico do prijavnice najdete tudi na spletni strani 

Waldorfske šole Ljubljana. Prijave potekajo do 23. 10. 2019, do takrat je potrebno plačati tudi 

kotizacijo, ki znaša 35 €. Denar lahko nakažete prek spletnega računa: 

 
IME ORGANIZACIJE: Waldorfska šola Ljubljana.  

NASLOV: Streliška ulica 12, 1000 Ljubljana.  

BANKA: Nova kreditna banka Maribor d.d.  

NASLOV BANKE: Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor.  

SWIFT: KBMASI2.  

IBAN: SI56 0430 2000 1018 775.  
 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Tinko Pelhan (031 608 084) ali Katjo Čop (041 

898 180). 

 

Izobraževanje za waldorfskega učitelja športne vzgoje: 
V letošnjem šolskem letu bomo pričeli tudi s šolanjem v obliki štiriletnega seminarja (v obsegu 

220 ur/leto), ki udeležencem ponuja certifikat za poučevanje športne vzgoje na waldorfskih 

šolah. Šolanje omogoča poglobljen vpogled praktičnih aplikacij pri razvoju mladostnikov od 7-

do 18-letnika s pomočjo igranja, usmerjenih iger, gimnastike in športa. Z gimnastiko Bothmer 

se otroci naučijo doživljati svoje telo. Mlad človek se postopoma zaveda sposobnosti svojega 

telesa ob vajah, ki so primerne njegovim letom. Tako se lažje znajde v prostoru,  v katerem živi 

in se giblje, ter oblikuje trdnejšo življenjsko držo.  

 

Pripravili       Direktor Waldorfske šole Ljubljana 

Katja Čop in Tinka Pelhan        Iztok Kordiš 

https://forms.gle/NtLCbqGs1uEghRKe7

