VII Akademia Letnia

Informacje organizacyjne
Konferencja organizowana jest przez Waldorfską Szkołę Podstawową im. Janusza
Korczaka pod patronatem Związku Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce
Miejsce
Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krakowie,
adres: ul. Kazimierza Wielkiego 33
Czas
27-30.08.2018 r.
Koszty
Dla osób pracujących w placówkach waldorfskich zrzeszonych w Związku Szkół i
Przedszkoli Waldorfskich w Polsce przy zgłoszeniu i wpłacie dokonanej do 21
sierpnia opłata wynosi 120zł. Dla osób pracujących w placówkach nie należących
do Związku, przy zgłoszeniu do 21 sierpnia opłata wynosi 150zł.
Wpłat należy dokonać podczas zgłoszenia, na konto bankowe
Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce
Bank Millennium S.A., Al. Jerozolimskie 123 A,02-017 Warszawa
Konto w PLN:
PL15 1160 2202 0000 0000 5069 9136
Uwaga!
Bardzo prosimy opisać przelew następująco: AL 7, nazwisko i imię uczestnika
Nie ma możliwości uiszczenia opłaty w formie gotówkowej podczas Akademii
Letniej. Prosimy zgłaszać konieczność wystawienia faktury do 21.08 – będzie ją
można odebrać na podczas Akademii Letniej.

Zajęcia artystyczne
W ramach zajęć artystycznych do wyboru są następujące propozycje:
- Anna Byczkowska – EURYTMIA – grupa maksymalnie 12 osób.
- Weronika Madej – SZTUKA SŁOWA
- Bolesława Habdank Wojewódzka – SZKICE STEINEROWSKIE - praca
nauczyciela nad sobą.
- Anna Wojnarska – FILCOWANIE NA SUCHO I MOKRO (etui i obrazek) - grupa
maksymalnie 10 osób.
Zajęcia odbywać się będą w formie 4 spotkań po 120 minut. Warsztaty są
zamknięte i pomyślane jako całość, co oznacza, że uczestnicy biorą udział tylko w
jednych wybranych zajęciach artystycznych. Liczba miejsc w grupach jest

ograniczona, zatem o uczestnictwie w danej grupie będzie decydowała kolejność
zgłoszeń, o której zostaną państwo poinformowani mailowo po terminie zgłoszeń,
czyli po 21.08.2018. Tak jak w ubiegłym roku przy zgłoszeniu prosimy o
zaznaczenie kolejności wyborów: pierwszy, drugi, trzeci lub czwarty- w
przypadku, gdyby na pierwszych zajęciach nie byłoby już wolnych miejsc.
Wykłady
Tematyka tegorocznych wykładów obejmuje takie tematy jak:
„Artystyczne metody samopoznania i pracy nad sobą nauczyciela” - 2 wykłady Bolesława Habdank Wojewódzka
„Praca z uczniem klas starszych w kontekście aspektów rozwojowych jak i pracy
nauczyciela nad sobą” - Mariusz Nieroda
„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”- Dominika Jordan –
Czerska
Program
PROGRAM VII Akademii Letniej
Kraków 27-30.08.2018r.

Godzina

27.08
poniedziałek

28.08
wtorek

29.08
środa

9:00-9:20

Śpiewanie

9:20-9:30

przerwa

9:30-11:00

Wykład1

Wykład 2

Wykład 3

Bolesława Habdank
Mariusz Nieroda
Dominika Jordan – Czerska
Wojewódzka
„Praca z uczniem klas
„Uczeń ze specjalnymi
„Artystyczne metody
starszych w kontekście
potrzebami edukacyjnymi
samopoznania i pracy nad aspektów rozwojowych jak i
w szkole”
pracy nauczyciela nad
sobą nauczyciela”
sobą”

11:00-11:30
11:30-13:00

30.08
czwartek

Wykład 4
Bolesława Habdank
Wojewódzka
„Artystyczne metody
samopoznania i pracy nad
sobą nauczyciela”

przerwa
Praca w grupach Praca w grupach Praca w grupach Praca w grupach

13:00 – 14:30

OBIAD

14:30 – 16:30

Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne
EURYTMIA
SZTUKA SŁOWA
SZKICE
FILCOWANIE

16:30-17:00
17:00-18:30

EURYTMIA
SZTUKA SŁOWA
SZKICE
FILCOWANIE

EURYTMIA
SZTUKA SŁOWA
SZKICE
FILCOWANIE

EURYTMIA
SZTUKA SŁOWA
SZKICE
FILCOWANIE

przerwa
Praca w grupach Praca w grupach Praca w grupach Praca w grupach

18:30-19:00

przerwa

19:00-20:00

Rozmowy o
Rozmowy o
programach
programach
waldorfskich z
waldorfskich z
uwzględnieniem uwzględnieniem
nowej podstawy nowej podstawy
programowej
programowej

Podsumowanie,
pożegnanie,
odjazd
uczestników

Wyżywienie
W ramach opłaty za Akademię Letnią uczestnicy otrzymują napoje i poczęstunek
w przerwach między zajęciami.
Obiad – po wcześniejszym zgłoszeniu w formularzu zgłoszeniowym, płatny na
miejscu (około 12 zł).
Noclegi
W szkole (własna karimata i śpiwór): noc/10 zł

Zgłoszenia
Prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz dowodu
wpłaty na adres mailowy do dnia 21.08.2018r. :
akademia.letnia@gmail.com

