A FORMÁLÓ ÉVEK:

A gyermek formálható,

O-1O éves korig

mint a fazekas finom anyaga.

A TANFOLYAM TARTALMA:
• A gyermek igaz természete.
• A gyermek három alapvetô szükséglete.
• Mérték, mûvészet, tudomány?
• Hogyan vezet az igazi fegyelem a lét
kifejlôdéséhez?
• A gyermek természetes tulajdonságai.
• Hogyan valósulhatnak meg a gyermek
teljes képességei?
• Az anya és az apa különbözô szerepei.
• Hogyan ismerjük fel a fejlôdés különbözô
fázisait 1o éves korig?
• Család, iskola, társadalom.
• Hogyan segítsük elô a karakter fejlôdését?
• Miért hasznos elképzelést alkotni a
gyermek számára?
• Praktikus megoldások gyakorlati
problémákra.

A tanfolyam célja, hogy a gyermeknevelés fontos feladatát segítô filozófiai
elvek alapján gyakorlati tanácsot
nyújtson, a jó karakter, és a boldog,
kiegyensúlyozott gyermekkor megalapozásához.

A fazekas mindkét kezét
használja, az egyiket belül,
a másikat kívül.
A belül használt kéz a szeretet
keze, amely támogatja, a kívül
használt kéz a fegyelem keze,
amely irányítja a kiterjedést.
Ily módon lehet a forma szép
és hasznos.

KEZDÔDIK:
HELYSZIN:
Részvételi díj: 8000 Ft

A Filozófia Gyakorlati Iskolája Alapitvány, egy
nonprofit, közhasznú, önkéntes alapon mûködô
társadalmi szervezet, amely Budapesten 2oo3-ban
alakult, az angliai "School of Ecconomic Science"
nemzetközi hálózatán belül, az Advaita filozófiát
követô független, önnálló iskolaként.
Az Iskola nem csupán ismert filozófiák áttekintését
nyújtja, hanem a nagy tanításokban kimondott erkölcsi, etikai, szellemi törvényeket, alapelveket gyakorlati
úton teszi elérhetôvé.
A tanfolyamokra járó szülôk megtapasztalták ezen
ismereteknek saját életükre gyakorolt hatását.
Rájöttek, ha gyermekeik minnél korábban kerülnek
kapcsolatba mindezzel, a késôbbiekben annál
hasznosabban tudják majd alkalmazni. Ezért 1975-ben
több szülô a Filozófiai Iskola tagjai közül megalapította
a St.James Schools nevû, független iskolát, ahol az
oktatás célja, hogy a nagy hagyományokban kimondott
elvek alapján, a test, az elme és a lélek szintjén táplálja
a diákokat. Azóta számos iskola mûködik világszerte,
többek közt Írországban,
Dél-Afrikában,
Ausztráliában, Új-Zélandon, Amerikában.

Érdeklôdés / Beiratkozás:
Telefon: 316-32-92
E-mail: admin@filozofia.hu
www.filozofia.hu

Mivel a gyermeket fejlôdése során több oldalról érik
hatások, a szülôk, az iskola és a társadalom részérôl,
fontos lenne mindezek összehangolása. Ahhoz, hogy a
gyermek ne ellentmondásos véleményt kapjon a világról, önmaga létérôl, a jó és helyes fogalmáról a
szülôknek is tisztában kell lenniük ezekkel a fogalmakkal.
Filozófiával foglalkozó oktatók, akik többgyermekes
édesapák is egyben, mindezen tapasztalatok alapján
állították össze a szülôi tanfolyam anyagát. Ezek a
kurzusok folyamatosan mûködnek a fent emlitett
országokban is.

A
SZÜLÔK
ISKOLÁJA
Szülônek lenni
könnyebben

8 HETES TANFOLYAM
szerda vagy szombat
délelôtt 1O-12 óráig.

