
Akadémia Michael
Vzdelávanie pre učiteľov waldorfskej pedagogiky na Slovensku

Zastrešuje Asociácia waldorfských škôl a škôlok Slovenska – AWŠŠ

1. Organizačné informácie:
organizátor:Asociácia waldorfských škôl a škôlok
miesto: Živá škola, v ZŠ Mostná 3, Nové Zámky
priestory na ubytovanie: penzióny, hotely v okolí Nových Zámkov a v
Nových Zámkoch, Lesná detská škôlka Nové Zámky

2. Podmienky prijatia

Na seminár je potrebné sa prihlásiť pomocou prihlášky, ktorú nájdete nižšie.
Prosíme o pripojenie motivačného listu.

Seminár je primárne určený učiteľom a tým, ktorí sa chystajú pracovať so
žiakmi v školskom veku. Neučiteľov prijmeme len v prípade, že zostanú voľné
miesta vo vzdelávaní.

V prípade vysokého záujmu o vzdelávanie budú študenti vybraní kolégiom
učiteľov na základe prihlášky a motivačného listu.

Prihlášky akceptujeme do 25.9.2022, po tomto termíne už prihlášky nebude
možné akceptovať. O splnení podmienok pre prijatie na vzdelávanie Vás
budeme informovať obratom. Prijatí budete len po zaplatení zálohy. Pošlite
nám, prosím informáciu o tom, že ste zaplatili.(viď Cena).

3. Prihláška a motivačný list
Všetky vaše osobné údaje slúžia len na účely výberu na štúdium. Budú
spracovávané ako dôverné, nebudú poskytnuté tretím stranám a budú
archivované len na nevyhnutne krátky čas a následne skartované.

4. Cena
Výška študijného poplatku je 1 250 € na 1 rok.
Vyplnenie prihlášky a motivačného listu je vyjadrením záujmu o štúdium. Tieto
dva dokumenty umožnia organizátorom posúdiť splnenie podmienok na
štúdium.
Študent bude o splnení podmienok pre prijatie informovaný emailom.

https://asociacia.iwaldorf.sk/


Následne až po uhradení zálohy vo výške 250 € bude prijatý na 1 rok.
Neuhrádzajte zálohu pred potvrdzovacím emailom.
Táto záloha je zároveň poplatkom za 1. seminár a odráta sa z celkovej sumy
1250 €.
Zvyšné kurzovné, 1000 €, je možné zaplatiť vcelku alebo rozdelené na
maximálne 3 časti počas roka.
Ubytovanie nie je v cene kurzovného.

Storno podmienky

Zrušenie, resp. odhlásenie sa zo vzdelávania  je študent povinný oznámiť
písomne prostredníctvom e-mailu na: akademiamichael@iwaldorf.sk

● odhlásenie sa bez storno poplatku je možné do 30 dní pred začiatkom
vzdelávania,

● pri odhlásení sa do 15 dní pred začiatkom vzdelávania je záujemca povinný
uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého seminára bez zľavy,

● v prípade predčasného ukončenia vzdelávania z dôvodov na strane študenta,
nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, prípadne vrátenie školného,

● za neúčasť študenta na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú
kompenzáciu,

● semináre sú nahrávané a nahrávky dočasne sprístupnené uzavretej skupine
študentov daného ročníka,

● písomným prihlásením sa na výcvik záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas
so storno podmienkami.

5. Podmienky ukončenia a získania diplomu:

Povinná účasť potrebná na uznanie vzdelávania je 80% z celkového trvania
vzdelávania. Náhrada zameškaného obsahu je možná prostredníctvom
samoštúdia - dokladovaného seminárnou prácou na danú tému (účasť pod
80% - neumožňuje postup do ďalšieho ročníka).

Záverečná prezentácia

Jedným z výstupov pri ukončení ročníka bude aj prezentácia záverečnej
práce o antroposofickej téme, ktorá sa objavila na seminári - spracovanie
podľa vlastného uváženia má vyjadrovať osobnú cestu pri štúdiu, porozumení
a tiež aplikáciu do života.

Referát na záver práce v študijnej skupine

mailto:akademiamichael@iwaldorf.sk

