VI Konferencja Michaelowa
Warszawa, 27.09. – 29.09.2019r.

Z odwagą patrzeć w przyszłość. I działać.
Informacje organizacyjne

Konferencja organizowana jest przez Fundację Myslec Sercem.
Miejsce
Waldorfska Szkoła przy ulicy Wolnosc 2a w Warszawie.
Czas
27 wrzesnia (piątek) – 29 wrzesnia (niedziela) 2019 roku
Koszty
Przy zgłoszeniu i wpłacie dokonanej do 6 wrzesnia opłata wynosi 180 zł, po tym terminie opłata
wynosi 230 zł.
Podczas zgłoszenia prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty.
Zgłoszenie na adres mailowy myslecsercem@gmail.com
Wpłaty na konto bankowe Fundacji Myslec Sercem PL 27105010251000009080584957
Uwaga!
Bardzo prosimy opisac przelew następująco: 6Michaeli, nazwisko i imię uczestnika.
Nie ma mozliwosci uiszczenia opłaty w formie gotowkowej. Prosimy o podanie danych do faktury,
jesli mają byc inne niz nazwisko uczestnika (np. dane szkoły, fundacji itp.) – fakturę będzie mozna
odebrac na konferencji.
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zgłoszonej na tydzien przed spotkaniem (do 20
wrzesnia 2019 r.) zwracamy opłatę pomniejszoną o 20 zł. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po
tym terminie opłaty nie zwracamy (chętnie jednak przyjmiemy kogos „w zastępstwie”).
Warsztaty
W ramach kazdego warsztatu odbędą się cztery spotkania: 4 razy po 75 minut. Warsztaty są
zamknięte i pomyslane jako całosc, co oznacza, ze uczestnicy biorą udział tylko w jednym
wybranym warsztacie. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona, zatem o uczestnictwie w danej
grupie będzie decydowała kolejnosc zgłoszen, ktorym towarzyszy uiszczenie opłaty
konferencyjnej.
Tak jak w ubiegłym roku prosimy o zaznaczenie przy zgłoszeniu dwoch wyborow: pierwszy –
wymarzony warsztat i drugi – w przypadku, gdyby na pierwszym warsztacie nie było juz wolnych
miejsc (oraz trzeci wariant – „na wszelki wypadek”).
Aby warsztat się odbył, musi się zgłosic przynajmniej 6 osob.
Program
W ramach Konferencji odbędą się cztery wykłady oraz forum. Prosimy o zgłaszanie tematow i
zagadnien, ktore chcielibyscie poruszyc w grupach dyskusyjnych podczas forum.
Szczegołowy program dostępny jest ponizej. Opis warsztatow i krotka notka o osobach
prowadzących warsztaty znajdują się na kolejnych stronach.

Wyżywienie
W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy otrzymują napoje i poczęstunek w przerwach między
zajęciami.
Obiad w sobotę – po zgłoszeniu w Formularzu zgłoszeniowym. Płatnosc na miejscu (około 30 zł).
Noclegi
W warszawskich szkołach i przedszkolach waldorfskich oraz okolicznych hostelach – we
własnym zakresie.
Zgłoszenia
Prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty na adres
mailowy myslecsercem@gmail.com
Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń indywidualnych.

Plan VI Konferencji Michaelowej
Piątek 27.09

Sobota 28.09

Niedziela 29.09

9:00 Wspólne śpiewanie
Wykład

Kroki w przyszłość:
przeszkody i katalizatory

9:15 – 10.30

Praca w grupach
warsztatowych

P. Perennes
Wykład

Praca w grupach
warsztatowych

10:45 – 12:00

Patrzeć z odwagą –
widzieć więcej
K. Cieplińska

Wykład

Działanie – Sens – Cel

12:15 – 13:30

B. Borkowska
13:30 – 15:00

Obiad

15:00 – 16:15

Praca w grupach
warsztatowych

16:30 – 17:45

18:30
Powitanie uczestników

Forum

18:00 – 19:15

18.45
Występ uczniów

Praca w grupach
warsztatowych

19:30

19:15 – 20.30
Wykład

W michaelowym nurcie
A. Winiarczyk

Kolacja

Prezentacje
Zakończenie konferencji

