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TOVÁBBKÉPZÉSI HÍREINK

Témáink:
•

•
•

Szeretettel várunk benneteket  május 8-án, hétfőn 16.00 órától 
tartandó működtetési konzultációnkra az MWSZ irodában 
(Budapest, Asbóth u. 17.).

WALDORF-TANÁROK NYÁRI AKADÉMIÁJA 
(46 órás akkreditált pedagógus továbbképzés)

A szervező Waldorf Ház, valamint a helyszínt adó Gödöllői 
Waldorf Iskola nevében 2015-ben is szeretettel várunk 
továbbképzésünkön minden osztálytanítót, illetve alsó, közép és 
felső (gimnáziumi) tagozatos szaktanárt.

Helyszín: Gödöllői Waldorf Iskola

Jelentkezési határidő: 2015. május 8. 

ÉLETFOLYAMATOK A WALDORF 

Időpont: 2015. július 6-12.
Helyszín: Győrsövényház

UTAM CSOPORT ÜLÉS

ÓVODAMŰKÖDTETÉSI KONZULTÁCIÓ

KIR - pénzügyi adatszolgáltatás 2014. évi gazdasági évről 
(előadó: Gaál Judit)
Belső értékelés az óvodában (előadó: Liszka Andrea) 
Felmentés intézménye az óvodában előadó: dr. Németh Ágnes

Üdvözlettel: Gaál Judit

Üdvözlettel: Kótai Zita

Időpont: 2015. június 27 – július 2.

ÓVODAPEDAGÓGIÁBAN

• Egyéb aktualitások, esetleges addigi jogszabályváltozások,
felmerülő kérdések

A konzultáción való részvétel a szerződéses partnereinknek 
díjmentes, a szerződéssel nem rendelkező óvodáknak 8.000,- Ft.

Fenti témákkal kapcsolatban felmerülő kérdéseiteket és részvételi 
szándékotokat május 6-ig a gaal.judit@mwsz.waldorf.hu e-mail 
címre várjuk!

Üdvözlettel: Gaál Judit

Szeretettel várjuk 2015. május 17-én 10-16 óráig az „Utak a 
minőséghez” eljárást alkalmazó intézmények képviselőit következő 
UTAM CSOPORT ülésünkre a Waldorf Házba (1075 Budapest, 
Asbóth u.17.)
Feladataink között szerepel a visszatekintés elmúlt tanév eljárási 
tapasztalataira, valamint a következő tanév eseményeinek és 
gazdálkodásának megtervezése. Az érintett intézményeknek 
részletes meghívót és jelentkezési lapot hamarosan küldünk.

Addig is érdeklődi lehet: GaálJuditnál  gaal.judit@mwsz.waldorf.hu,  
és Liszka Andreánál: liszka.andrea@waldorf.hu 

Idei továbbképzésünk átfogó témája: Előre a múltba?
Meghívott külföldi előadónk, Astrid Bjønness, norvég származású 
Waldorf-tanár, a WOW-day és a WISS (Waldorf nemzetközi 
nyári iskola) kezdeményezője.
Nyári Akadémiánk témájához „Fiatalok ég és föld között” című 
előadás-sorozatával, valamint csoportmunkák vezetésével fog 
kapcsolódni.
A képzés meghívója, jelentkezési lapja letölthető a 
www.waldorf.hu Letöltések/Nyári Akadémia kategória alól.
További információ: Kótai Zita, nyariakademia2015@gmail.com, 
tel.: 20/ 321 8036

Jelentkezési határidő: 2015. május 22.

Idén is nagy szeretettel várunk minden Waldorf-
óvodapedagógust akkreditált továbbképzésünkre, melynek a 
győrsövényházi iskola és óvoda ad otthont július második 
hetében. A továbbképzést  - az elmúlt évhez hasonlóan - 
tartalmában és felépítésében idén is átszövi a hét életfolyamat. 
A továbbképzés során lehetőség nyílik azok valóságos átélésére 
és tudatosítására életteli tapasztalatok alapján. Elmélet, élet-
gyakorlat "kézenfogva“ a kisgyerekek neveléséért.

További információ: http://www.waldorf.hu/letoltesek 
(Életfolyamatok a Waldorf….. címszó) alatt található vagy 
gaal.judit@mwsz.waldorf.hu email címen kérhető.

Tanácsadók Fóruma
2015. április 24-én újra ülésezett a Tanácsadók Fóruma. 
Elfogadtuk a működésünk alapelveit, dolgoztunk a tanácsadói 
vezérképpel, az egyéni tanácsadói ars poetica 
megfogalmazásával és a következő év programjának 
előkészítéseként arról beszélgettünk, hogy mi mindenre van 
szükségünk ahhoz, hogy jó tanácsadók legyünk. 
Egri Ági a következő címen várja szeretettel a tanácsadással 
kapcsolatos igényeiteket: egri.agi@mwsz.waldorf.hu

Üdvözlettel: Egri Ági

Üdvözlettel: Gaál Judit és Liszka Andrea

(60 órás akkreditált pedagógus továbbképzés óvónőknek)




