
STELLA NOVA
SEMINARIUM

Steinerpedagogik, deltidsstudier
2,5 år, 60 studiepoäng.

Plats
Kursträffarna arrangeras främst i Mikaelskolan i 
Ekenäs, men kan även arrangeras på andra orter. Mera 
information skickas i svarsbreven till kursdeltagarna.

Kostnader
Utbildningen kostar 1500 euro per år, hela kursen 
3000 €. Därtill kommer kostnaderna för de två som-
marveckorna i Järna, Sverige, där kursavgiften inkl. 
måltider och boende är ca 600 € per vecka. Enskilda 
veckoslut kostar 135 euro.

Kursavgifter betalas in på kontot:  
FI 15 5549 6620 0479 71

Kontakt
E-post: stella.nova@hotmail.com
Tel: 040-751 71 37.
Kansliet är öppet tisdag och torsdag kl 15.00-18.00. 
Kontaktperson: Göran Kurtén.

Arrangör
Steinerpedagogikens vänner i Västnyland i samarbete 
med Snellman-korkeakoulu.

 *



Svenskspråkig Steinerpedagogisk 
utbildning
Stella Nova-seminariet vill inspirera till nya per-
spektiv på livet och bereda rum för en yrkesmässig 
nyorientering. Syftet är att ge den studerande en 
helhetssyn på människans utveckling och insikter 
om hur hennes mångsidighet kan utvecklas. Den 
konstnärliga verksamheten är speciellt betydelsefull 
för den växande människan. Stella Nova-seminariet 
ger en grund för de Steinerpedagogiska utbildnin-
garna och är en introduktion till den antroposofiska  
människosynen. Anmälan

Anmälningar inlämnas senast 31.12.2017 och skickas 
till adressen:
Mikaelskolan/Stella Nova-seminariet
Västerby gård
Hangövägen 2061
10660 Ekenäs

Anmälan är bindande. Anmälningar som återtas efter 
sista anmälningsdatum återbetalas till halva priset. 
Anmälningar som inte återkallas ersätts inte.

Stella Nova-seminariet riktar sig 
främst till:
• pedagoger som är intresserade av fortbildning
• grundskolepedagoger
• personer som vill få en fördjupad förståelse för 

steinerpedagogik
• småbarnspedagoger

Tidpunkt
Stella nova-seminariet inleder sin verksamhet 
i Mikaelskolan i Ekenäs 19.1.2018 kl 16.00.

Kursträffar 2018:
Fre-lö 19-20.1   
Lö-sön 3-4.2                                 
Fre-lö 16-17.2
Fre-sön 16-18.3                               
Fre-lö 6-7.4
Fre-lö 27-28.4
Fre-lö 18-19.5                              
Fre-lö 8-9.6                        
Fre-lö 24-25.8
Fre-lö 14-15.9
Fre-lö 5-6.10
Fre-lö 26-27.10
Fre-lö 16-17.11

Fredagar pågår kursen kl 16.00-21.00.
Lördagar pågår kursen kl 9.00-16.00.

Kursupplägg
Under kursträffarna koncentrerar vi oss i allmänhet 
på ett tema, som fördjupas genom konstnärliga och 
praktiska övningar. Deltagarna läser kurslitteratur i 
anslutning till det tema som behandlas.
 
Särskilt betonas människans utveckling och pedagogik: 
lärprocesser för småbarn, skolbarn, ungdomar och 
vuxna. Efterhärmning, intresse, idealbildning och 
omdömesbildning – fyra krafter som på olika sätt är 
verksamma i olika åldrar. 

Övriga teman som behandlas är bl a: kultur- och konst-
historia, idé- och religionshistoria, möten mellan kulturer, 
biologi och antropologi, närings- och sinneslära samt 
dagsaktuella ämnen.  

Utbildningen äger rum under veckoslut och omfat-
tar i genomsnitt en kursträff per månad. Samman-
lagt blir det 30 träffar. 


