
lezingenreeks 2019-20lezingenreeks
steinerpedagogie

Rudolf Steiner (1861-1925) hield bijna 6000 voor-
drachten tijdens zijn leven, vele in reeksen of cy-
cli, over alle onderwerpen, maar heel vaak over 
pedagogie. Honderd jaar geleden, in september 
1919, richtte hij samen met Emil Molt de eerste 
Vrije Waldorfschool op in Stuttgart. 
                             
                
LEZINGENREEKS
tien vrijdagavonden van september 2019 tot mei 
2020 van 20-22u
Aan tien ervaren pedagogen legden we de vraag 
voor: welke pedagogische cyclus van Rudolf 
Steiner ligt je het meest na aan het hart? 
Zij stellen telkens een bijzondere voordrachten-
reeks voor en toetsen deze in gesprek. Tegelijk 
is deze reeks een inleiding in het pedagogisch 
werk van Rudolf Steiner.

deelname:  €75 (voor de reeks)
  €50 (voor leraren in steinerscholen)
  €10 (per avond)
inschrijving en aanmelding via: 
   initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be
plaats: Volkstraat 40 - Antwerpen

van
de levende pedagogie

Rudolf Steiner

organisatie: Antroposofie in Antwerpen, lokale afdeling 
van de vzw Antroposofische Vereniging in België, 
contactadres: Gitschotellei 188, 2140 Antwerpen
e-mail: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be



Menskunde en opvoeding (1921)
Duitse titel: Menschenerkenntnis und Unter-
richtsgestaltung (GA302)
door: Herman Meyvis
datum: vrijdag 13 september, 20u

De opvoedkunst vanuit inzicht in het 
menselijk wezen (1924)
Duitse titel: Die Kunst des Erziehens aus dem 
Erfassen der Menschenwesenheit (GA311)
door: Wilbert Lambrechts
datum: vrijdag 11 oktober, 20u

Opvoeden en onderwijzen als sociale 
opgave (1919)
Duitse titel: Die Erziehungsfrage als soziale Fra-
ge (GA296)
door: Arnout De Meyere
datum: vrijdag 15 november, 20u

Menskunde – innerlijk vernieuwd (1920)
Duitse titel: Meditativ erarbeitete Menschen-
kunde (GA302a)
door: Christine Gruwez
datum: vrijdag 13 december, 20u

Genezend opvoeden (1924)
Duitse titel: Heilpädagogischer Kurs (GA317)
door: Luc Vandecasteele
datum: vrijdag 10 januari, 20u

De drie deugden als manifestatie van 
liefde (1923)
Duitse titel: Die pädagogische Praxis vom Ge-
sichtspunkte geisteswissenschaftlicher Men-
schenerkenntnis (GA306)
door: Klaar Aerts
datum: vrijdag 14 februari, 20u

Antroposofie en steinerpedagogie 
(1924)
Duitse titel: Anthroposophische Pädagogik 
und ihre Voraussetzungen (GA309)
door: Werner Govaerts
datum: vrijdag 13 maart, 20u

De opvoeding van het kind in het licht 
van de antroposofie (1907)
Duitse titel: Die Erziehung des Kindes vom 
Gesichtspunkte der modernen Geisteswissen-
schaft (GA33)
door: Myriam Driesens
datum: vrijdag 24 april, 20u

De ‘lerarenconferenties’ (1920-1924)
Duitse titel: Die Erkenntnisaufgabe der Ju-
gend. Ansprachen und Fragenbeantwortun-
gen aus den Jahren 1920-1924 (GA217a)
door: Tomáš Zdrazil (met vertaling)
datum: vrijdag 8 mei, 20u

Menskunde, pedagogie en cultuur (1924)
Duitse titel: Der pädagogische Wert der Men-
schenerkenntnis und der Kulturwert der Päda-
gogik (GA310)
door: Frans Lutters
datum: vrijdag 12 juni, 20u


