
Szanowni Państwo,
jest nam bardzo miło zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej pt.: 
„Źródła i konteksty wolności w pedagogice i pedagogii waldorfskiej. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość”, która 
odbędzie się 17 marca 2023 roku.
 Konferencja jest jedną z form celebrowania wyjątkowego jubileuszu 30-lecia poznańskiej pedagogiki waldorfskiej 
i 15-lecia Społecznej Waldorfskiej Szkoły Podstawowej i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – szkół 
prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne Wolna Szkoła Waldorfska. Jubileusz ten stał się okazją do 
świętowania i podejmowania wielu wartościowych inicjatyw. W związku z tym, uroczystości jubileuszowe rozpoczną 
się już 16 marca i zakończą 18 marca. Szczegółowy ich przebieg podajemy poniżej.
 Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i refleksji zarówno naukowców, jak i praktyków 
skupionych wokół pedagogicznych idei Rudolfa Steinera oraz edukacji alternatywnej. Na konferencji gościć będziemy 
między innymi profesorów pedagogiki waldorfskiej z Niemiec. Zaszczyt uczestnictwa w konferencji uczynili nam 
także naukowcy z Polski, którzy są propagatorami różnych koncepcji pedagogiki alternatywnej. Spotkanie zakończy 
mini koncert chóru uczniów i absolwentów poznańskiej Społecznej Waldorfskiej Szkoły Podstawowej i Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego pod dyrekcją Darka Tabisza.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa poznańskich szkół i przedszkoli waldorfskich oraz kalendarium rozwoju 
pedagogiki waldorfskiej w Poznaniu, z którą będzie można zapoznać się w miejscach obchodów uroczystości, 
zgodnie z harmonogramem.
 Zaproszenie do udziału w wydarzeniach kierujemy do wszystkich osób, które czują się odpowiedzialne 
za jakość  opieki, wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży. Pragniemy stworzyć przestrzeń do debaty  
o różnych aspektach i kontekstach wolności, o wynikających z niej korzyściach, ale i zagrożeniach dla rozwoju  
i funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Zależy nam także na podjęciu wątków dotyczących źródeł, z jakich 
może czerpać teoria i praktyka edukacyjna skierowana na przyszłość.
Mamy nadzieję na wymianę refleksji naukowej, wyników badań, dobrych praktyk, konstruktywnych  
i twórczych idei, które przyczynią się do zwiększenia świadomości uczestników konferencji w służbie dzieciom, na 
poszczególnych etapach ich rozwoju, ale i ich nauczycielom i rodzicom.
 Zgłoszenie udziału w konferencji odbywa się poprzez rejestrację online. Formularz zgłoszeniowy na 
Konferencję oraz warsztaty i panele będzie dostępny, wraz z zasadami zapisów pod linkiem 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfAz3ux-j9ubp0xukvxb9eCWYThHMpO6hbyDK2N5dUA-ROGA/
viewform?usp=sf_link 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.waldorfska.org
Wyrażamy nadzieję na wartościowe spotkanie podczas konferencji i wydarzeń towarzyszących.
Renata Michalak, Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
Małgorzata Asman, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
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