VELKÁ LETNÍ SCHÓLÉ
dům Komunity NOE / Holostřevy / 3. - 11. července 2010 / máte možnost zažít:
vzdělávání v původním smyslu, jako snahu o kultivaci duše a dialog
kontemplaci jako cestu k hlubšímu prožívání přítomnosti
práci vlastních rukou jako podíl na dotváření světa

DNY BUDOU MÍT PRAVIDELNÝ RYTMUS
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08:00
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protažení těla
kontemplace (rozjímavý zpěv a ticho – v kostele)
snídaně
dopolední blok – přednáška/seminář nebo výtvarná dílna nebo manuální práce
kontemplace
oběd
polední klid s možností společné četby nebo nácviku zpěvu
odpolední blok - přednáška/seminář nebo výtvarná dílna nebo manuální práce
kontemplace
večeře
večerní blok

ÚPLNÝ PROGRAM NAJDETE NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ

PROGRAM PROBÍHÁ V RÁMCI JEDNOHO DVORA DVOU FAR D

H

VELKÁ LETNÍ SCHÓLÉ
dům Komunity NOE / Holostřevy / 3. - 11. července 2010 / máte možnost zažít:
vzdělávání v původním smyslu, jako snahu o kultivaci duše a dialog
kontemplaci jako cestu k hlubšímu prožívání přítomnosti
práci vlastních rukou jako podíl na dotváření světa
sobota 3/7
Začínáme večeří v 19:00
Večer – Elva Frouz: Co je kontemplace
neděle 4/7
Dopoledne – Bohoslužba slova
Odpoledne – Úvod do Židovských tanců
Večer – Večer u ohně
pondělí 5/7
Dopoledne – Prof. Petr Vopěnka: Reforma školského systému v ČR – přednáška, debata
Odpoledne – Práce rukou
Večer – Vzájemné předčítání z oblíbených knih
úterý 6/7
Dopoledne – Rukodělné práce - dílna (misky z pediku a malba na látku škrobovou technikou), pečení chleba
Odpoledne – Martin Fojtíček: Pomáhající rozhovor – seminář
Večer – Dokončení výrobků z dílen, ochutnávka chleba
středa 7/7
Dopoledne – Eva Zirhůtová: Reforma je možná – představení konkrétního projektu – workshop
Odpoledne – Ludvík Vaculík: Úvaha o bohu, rozprava se spisovatelem
Večer – Židovské tance
čtvrtek 8/7
Dopoledne – Práce rukou
Odpoledne – Prof. Karel Kolomazník: Dá se vše recyklovat?
Cenné produkty z odpadů kožedělného, potravinářského a zemědělského průmyslu
Večer – Film
pátek 9/7
Dopoledne – Míša Kopečková: Potýkání ochranáře/ekologa s realitou
Odpoledne - Práce rukou
Večer – Hravý večer
sobota 10/7
Dopoledne – Josef Sokol: Sklářský rod Schürerů v Českém lese a na Šumavě
Odpoledne – Výlet do krajiny
Večer – Večer u ohně
neděle 11/7
Dopoledne – Bohoslužba slova, závěrečné zhodnocení
Odpoledne – Dojaté loučení, odjezd
akci finančně podpořili:

Statutární město Plzeň

Těšíme se. Komunita Noe. (www.komunitanoe.cz)

