V Konferencja Michaelowa
Kraków, 28.09. – 30.09.2018r.

Powaga i poważnie rozumiana pozytywność
Informacje organizacyjne
Konferencja organizowana jest przez Koło Szkoleniowe Polskiego Związku Szkó ł i
Przedszkoli Waldorfskich w Polsce.
Miejsce
Waldorfska Szkoła im. Janusza Korczaka
ulica Kazimierza Wielkiego 33, Krakó w – szczegó ły dotyczące dojazdu poniż ej.
Czas
28 wrześ nia (piątek) – 30 wrześ nia (niedziela) 2018 roku
Koszty
Dla osó b pracujących w placó wkach waldorfskich zrzeszonych w Związku Szkó ł i
Przedszkoli Waldorfskich w Polsce: przy zgłoszeniu i wpłacie dokonanej do 10 wrześ nia
opłata wynosi 120zł, po tym terminie opłata wynosi 150zł.
Dla osó b pracujących w placó wkach nie należ ących do Związku: przy zgłoszeniu po 10
wrześ nia opłata wynosi 160zł, po tym terminie opłata wynosi 190zł.
Wpłat należ y dokonać podczas zgłoszenia, na konto bankowe Koła Szkoleniowego
Związku Szkó ł i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce (nr konta bankowego PL 96 1160
2202 0000 0003 1395 4999).
Uwaga!
Bardzo prosimy opisać przelew następująco: 5Michaeli, nazwisko i imię uczestnika.
Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty razem ze zgłoszeniem na adres mailowy
koloszkoleniowe@gmail.com .
Nie ma moż liwoś ci uiszczenia opłaty w formie gotó wkowej. Prosimy zgłaszać nam
wcześ niej koniecznoś ć wystawienia faktury – będzie moż na ją wó wczas odebrać od razu
na konferencji. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zgłoszonej na tydzień
przed spotkaniem (do 21 wrześ nia 2018 r) zwracamy opłatę pomniejszoną o 20 zł. W
przypadku rezygnacji zgłoszonej po tym terminie opłaty nie zwracamy (chętnie jednak
przyjmiemy kogoś „w zastępstwie”).
Warsztaty
W ramach każ dego warsztatu odbędą się cztery spotkania: 4 razy po 75 minut. Warsztaty
są zamknięte i pomyś lane jako całoś ć, co oznacza, ż e uczestnicy biorą udział tylko w
jednym wybranym warsztacie. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona, zatem o
uczestnictwie w danej grupie będzie decydowała kolejnoś ć zgłoszeń (potwierdzonych
opłatą za kurs). Tak jak w ubiegłym roku prosimy o zaznaczenie przy zgłoszeniu dwó ch
wyboró w: pierwszy – wymarzony warsztat i drugi – w przypadku, gdyby na pierwszym
warsztacie nie byłoby już wolnych miejsc (oraz trzeci wariant – na wszelki wypadek). Aby

warsztat się odbył, musi się zgłosić przynajmniej 6 osó b.
Wykłady
W ramach Konferencji odbędą się cztery wykłady. W tym roku naszymi wykładowcami
są: Adam Winiarczyk, Philippe Perennes
Program
Szczegó łowy program dostępny jest na stronie Związku i został też przesłany do
wszystkich placó wek waldorfskich.
Wyżywienie
W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy otrzymują napoje i poczęstunek w przerwach
między zajęciami.
Obiad w sobotę – po zgłoszeniu w Formularzu zgłoszeniowym na stronie Związku, płatne
na miejscu (około 20 zł).
Noclegi
W szkołach i przedszkolach krakowskich oraz okolicznych hostelach – we własnym
zakresie.
Zgłoszenia
Prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty na
adres mailowy koloszkoleniowe@gmail.com
Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń indywidualnych.

Plan V Konferencji Michaelowej
Piątek 28.09

Sobota 29.09
Niedziela 30.09
9:00 Wspólne śpiewanie
Przygotowanie do 100-lecia pedagogiki
waldorfskiej

9:15 – 10.30

Wykład

10:45 – 12:00

Praca w grupach
warsztatowych

12:15 – 13:30

Wykład

Praca w grupach
warsztatowych
Wykład

Prezentacje
Zakończenie
konferencji

13:30 – 15:00

Obiad

15:00 – 16:15

Praca w grupach
warsztatowych

16:30 – 17:45

18:00 – 18:20

18:30 – 19:45

18:30
Powitanie uczestników
18.45
Występ uczniów
Waldorfskiej Szkoły
im. J. Korczaka
19:15 – 20.30
Wykład

Forum

Praca w grupach
warsztatowych

Kolacja
Niespodzianka

