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UTAM MûhelyUTAM Mûhely
Idõpont: 2016. május 7., szombat, 10:00-16:00
Helyszín: Waldorf  Ház (Budapest, Asbóth u. 17.)

A tanév utolsó mûhelymunkáján a második munkaterület (egyéni 
felelõsség) lezárásaként a Dinamikus Delegációval és azon belül 
az intézményi szabályozási formákkal fogunk foglalkozni 
Mescha Zsuzsa és Köszler Zoli vezetésével.

Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel az „Utak a minõség-
hez” eljárás!

2016. május 7., szombat, 10:00-16:00
Waldorf  Ház

„Utak a min ség
hez”

õ -

Gazdasági konzultációGazdasági konzultáció
Idõpont: 2016. április 15., péntek, 13:00-16:00
Helyszín: Waldorf  Ház (Budapest, Asbóth u. 17.)
Téma: A fenntartói jogok gyakorlásának együttmûködési modellje
A fenntartók mellett szeretettel várjuk az intézmények képviselõit is!

dr. Németh Ágnes és Borlai Barbara

2016. április 15., péntek, 13:00-16:00
Waldorf  Ház

A fenntartói jogok gyakorlásának együttm ködési modelljeû

Alternatív Kiegészítõ Útmutató
a Minõsítésekhez
Alternatív Kiegészítõ Útmutató
a Minõsítésekhez
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Benneteket arról, hogy a miniszté-
rium elfogadta és közzétette a tavaly õsszel az „Alternatív keret-
tantervek szerint mûködõ iskolák és alternatív óvoda-pedagógiai 
program szerint mûködõ óvodák” számára készített Kiegészítõ 
útmutatót, mely a minõsítési útmutató harmadik, javított kiadá-
sának utolsó oldaláról – a többi kiegészítõ útmutató között –, 
vagy az alábbi linken érhetõ el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/alternativ.pdf  

Liszka Andrea

„Alternatív keret-
tantervek szerint mûködõ iskolák és alternatív óvoda-pedagógiai 
program szerint mûködõ óvodák” Kiegészítõ 
útmutatót

2016-ban ismét: NYÁRI AKADÉMIA2016-ban ismét: NYÁRI AKADÉMIA
46 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 

osztálytanítóknak és szaktanároknak

Idõpont: 2016. június 28. – július 3.
Helyszín: Gödöllõi Waldorf  Iskola
Részvételi díj: 35.000 Ft
Az idei továbbképzés átfogó témája: „Objektivitás” 
A képzésre jelentkezni kitöltött, aláírt Jelentkezési lappal, vala-
mint diplomamásolat elküldésével lehet.
A Jelentkezési lap letölthetõ a

www.waldorf.hu,  Letöltések/Waldorf  Ház Nyári Akadémia
kategória alól.
Szervezési kérdésekben kapcsolattartó:
Kótai Zita (waldorf.nyari.akademia@gmail.com, 20/321-8036)

Szeretettel várunk Benneteket!
a Nyári Akadémia szakmai elõkészítõi és szervezõi

2016. június 28. – július 3.
Gödöll i Waldorf  Iskola

35.000 Ft
„Objektivitás” 

www.waldorf.hu,  Letöltések/Waldorf  Ház Nyári Akadémia

Kótai Zita

õ

Iskolamûködtetési konzultációIskolamûködtetési konzultáció
Idõpont: 2016. április 22.,  péntek, 16:00-19:00
Helyszín: Waldorf  Ház (Budapest, Asbóth u. 17.)
Téma: Év végi adminisztrációs feladatokSzeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Borlai Barbara

2016. április 22.,  péntek, 1 :00-1 :00
Waldorf  Ház

v végi adminisztrációs feladatokÉ

Óvodamûködtetési konzultációÓvodamûködtetési konzultáció
Idõpont: 2016. április 15., rendhagyó módon 16:30-20:00
Helyszín: Waldorf  Ház (Budapest, Asbóth u. 17.)
Téma: Óvodák tanfelügyeleti és intézményi önértékelési eljárásrendjeMindenkit szeretettel várunk! Gaál Judit

gaal.judit@mwsz.waldorf.hu

2016. április 15., rendhagyó módon 16:30-20:00
Waldorf  HázÓvodák tanfelügyeleti és intézményi önértékelési eljárásrendje

Beszámoló a II. Szaktanári
Mûhelyrõl
Beszámoló a II. Szaktanári
Mûhelyrõl
Idõpont: 2016. május 7., szombat, 10:00-16:00
Helyszín: Waldorf  Ház (Budapest, Asbóth u. 17.)A Kispesti Waldorf  Iskola fogadta 2016. március 5-én házigaz-daként a II. szaktanári mûhelymunka résztvevõit, akik 26 iskolá-ból 9 szakcsoportban dolgoztak együtt. A reggeli közös elõadás-ban Sam Betts folytatta az októberben megkezdett témát a kama-szok akarati nevelésérõl. Új csoportként indult a dráma szakcso-port. A következõ találkozót 2016 õszére tervezzük, amelyen várhatóan két újabb szakcsoport – rajz és festés; mûvészettörté-net és magyar – is elindul. Köszönjük a házigazdáknak és a csoportvezetõknek a szervezést! Ezúton szeretném megköszönni Egri Áginak a szaktanári mûhely-munkák beindítását, szervezését! A továbbiakban a mûhelymun-kák szervezésével kapcsolatban hozzám juttassátok el kérései-teket. Demkó Mariannademko.marianna@waldorf.hu

2016. május 7. szombat, 10:00-16:00
Waldorf  Ház

II. szaktanári mûhelymunka ----2016 õszére -

Waldorf Ház percek...


