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Iskolaműködtetési konzultáció

Kedves Iskolak!

Ezúton is értesítünk minden kedves érintetett, hogy a
november 18-i Iskolaműködtetési Konzultació
elmarad. Az új időpont véglegesítés alatt van, így
kérlek figyeljétek fórumainkat, honlapunkat az új
időponttal kapcsolatban.
Köszönjük!

Szaktanári Műhely- Visszatekintés 

Ez év október 29-én tartottuk meg a 3. Szaktanari
Műhelyt. Ezen a szombaton 8 munkacsoportban több,
mint 100 résztvevő dolgozott és újdonsagként a festés-
rajz-művészettörténet munkacsoport is indult.

A reggeli előadas fókuszaban a Waldorf-iskolan belüli
együttműködés szerepelt és a visszajelzések szerint
inspiraló volt hallani erről a témaról. Éppen ezért
ennek folytatasat tervezzük marcius 11-én, Gödöllőn
is. 

Ezúton is köszönjük az előadóknak, Sam Bettsnek és
Davidné Csontos Hedvignek, illetve meghívott
vendégeiknek: Molnar Blankanak és Gergely Ábelnek!
Blanka és Ábel végzett Waldorf diakok, akik sajat
szemszögükből közelítették meg az együttműködést,
ratekintve a múltra, és kitekintve a jelenre.

A csoportvezetők nevében is köszönöm, hogy ilyen
sokan jöttetek. 

Varunk Benneteket marciusban is!

Demkó Marianna

Képzések

November 18-an és 19-én folytatódik a Gyermek-és
ifjúsagvédelmi felelős képzés masodik talalkozója. A két
nap témaja: a csaladi hattérből adódó problémak,
valamint kezelési megoldasok. Szeretettel varjuk a kurzus
résztvevőit!

Következő talalkozó: januar 13-14.

Demkó Marianna és Kondász Mónika

Pedagógiai tanácsadás

Ősszel több új intézményben is megkezdődtek a
pedagógiai tanacsadasok, és vannak olyan helyek is, ahol
folytatódik a tavaly elkezdett együttműködés. Elsősorban
azok az intézmények kérték a Waldorf Haz segítségét,
akik nemrég indultak vagy új kollégakkal dolgoznak és
szükségét érzik, hogy tapasztalt Waldorf-pedagógusok
segítségét kérjék. 

A segítséget kereső intézmények a honlapon
(http://www.waldorfhaz.hu/szolgaltatasok/szaktanacsadas
) talalhatjak meg a Tanacsadók Fórumanak tagjait, akik
közül kivalaszthatjak a szamukra megfelelő tanacsadót.
Ha az intézmény a tanacsadas igénybe vétele mellett
dönt, akkor a pedagógiai tanacsadasok területén Demkó
Mariannat (demko.marianna@waldorf.hu)+36 20 346
7632, igazgatasi tanacsadas és iskolai tanacsadas esetén
Borlai Barbarat, (borlai.barbara@mwsz.waldorf.hu),
valamint óvodai tanacsadas esetén Gaal Juditot
(gaal.judit@mwsz.waldorf.hu) lehet keresni, akik segítik
az óvodak és iskolak és a tanacsadók egymasra talalasat
és az adminisztració hattérmunkat. 

A Tanacsadók Fóruma tovabbra is varja tapasztalt
kollégak csatlakozasat. Kérjük az intézményeket, hogy
juttassak el hozzank a jelentkező tanacsadók nevét és az
intézményi ajanlasokat.
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