Akadémia Michael
Vzdelávanie pre učiteľov waldorfskej pedagogiky na Slovensku
Zastrešuje Asociácia waldorfských škôl a škôlok Slovenska – AWŠŠ

Aby sme boli zrelí k mysleniu, musíme si najprv osvojiť úctu k tomu, čo mysleli iní. Niet
zdravého myslenia, ktorému by nepredchádzal zdravý cit pre pravdu, založený na samozrejmej
viere v autoritu.
Rudolf Steiner

Po dlhšej prestávke vzniká na Slovensku opäť možnosť študovať princípy
waldorfskej pedagogiky. Akadémia Michael pod záštitou AWŠŠ otvára v školskom
roku 2022/23 prvý ročník trojročného vzdelávania.
Vzdelávanie vzniká zo živej potreby zdieľať pedagogické skúsenosti. Je určené
primárne učiteľom, ktorí sú otvorení nechať sa inšpirovať pedagogickými impulzmi
humanistickej pedagogiky. Waldorfská pedagogika stojaca na princípoch duchovnej
vedy je v dnešnom svete, z ktorého sa postupne vytráca zmysel, ešte aktuálnejšia
ako kedykoľvek predtým.
Kolégium pedagógov združených v iniciatíve Akadémia Michael je v tomto kurze
pripravené:
● vytvárať priestor pre bohatý dialóg s učiteľmi základných škôl,
● zdieľať podnety k úlohe učiteľa v dnešnej dobe,
● poskytovať praktický tréning duševných základov, ktoré sú potrebné na výkon
povolania waldorfského učiteľa,
● zabezpečiť rozvoj pedagogických a umeleckých zručností prameniacich v
duchovnej vede o človeku - Antroposofii,
● viesť intenzívne hĺbkové štúdium základov waldorfskej pedagogiky, okrem
iného aj formou mentoringu v malých skupinách

1. Čo získate v 1.ročníku?
● úspešným ukončením ročníka sa Vám otvára možnosť, po absolvovaní
ďalších 2 rokov, získať diplom “Waldorfský učiteľ na 1. a 2. stupni základnej
školy” udelený AWŠŠ
● pedagogickú inšpiráciu a podporu, aby ste mohli čím skôr a pevne pôsobiť
ako učiteľ pred deťmi
● umelecké nástroje v pedagogike
● nástroje sebapoznania a sebamanažmentu
● iný pohľad na úlohu učiteľa a pedagogiky v spoločnosti.
Témy vo vzdelávaní
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Idealistický vnútorný život, duchovné koncepty o realite, antroposofia
Témy na pozadí WP a vzťah k súčasnému svetu
Waldorfská pedagogika v kontexte pedagogického vývoja
Waldorfská pedagogika - princípy - teória - prax
Waldorfská pedagogika a umenie
Waldorfská pedagogika a pomocné vedy
Osobný a rozvoj organizácie - 7 podmienok duchovného vývoja
Cieľová skupina

● učitelia a vychovávatelia na základných školách
● rodičia detí v predškolskom a školskom veku
3.

Ako bude vzdelávanie prebiehať:
v 1. ročníku študent absolvuje 25 dní spoločného prezenčného vyučovania, v
kombinácii piatich víkendov a troch viacdňových seminárov
● ďalšou súčasťou vzdelávania budú študijné skupiny, ktoré sa budú stretávať
raz týždenne online. Každá skupina bude mať svojho mentora z vedúcich
kurzu, ktorý ich bude priebežne sprevádzať
● súčasťou vzdelávania sú aj hospitácie na waldorfskej škole. V 1.ročníku 3 dni,
v 2.ročníku 5 dní a v 3.ročníku 2 týždne.
●

1. ročník:
1. seminár: 5 dní
2. seminár: víkend
3. seminár: víkend
4. seminár: 5 dní
5. seminár: víkend
6. seminár: víkend
7. seminár: víkend
8. seminár: 4 dni

19.8-23.8.2022
30.9-2.10.2022
4.11.-6.11.2022
3.1.-7.1.2023
24.2.-26.2.2023
17.3.-19.3.2023
14.4.-16.4.2023
5.5.-8.5.2023

Dospelosť
Adolescencia
Puberta
Mladší školský vek
Predškolský vek
7-ročia/ Vývin vedomia
Špec.ped/Pozorovanie d.
Organizácia WŠ/
Prezentácia prác

