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Ha nem jelenik meg hírlevelünk, vagy levelezőrendszered nem
jeleníti meg a képeket, kattints IDE.

I. Waldorf Filmfesztivál

Tartalomjegyzék
Kedves filmezés, művészet
iránt érdeklődő!
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Közelgő eseményeink

Iratkozz fel intézményeink
hírlevelére is!
Pesthidegkúti Waldorf
Iskola

vagy alkotó együttlét

2016. November 18.‐19‐én az
Óbudai Waldorf Iskolában rendezzük meg
az ELSŐ WALDORF FILMFESZTIVÁLT

Ehhez várunk olyan maximum 15 perces filmalkotásokat,
amelyeket jelenlegi vagy volt Waldorfos diákok
készítettek.
Illetve olyan lelkes, érdeklődő és nyitott embereket
(diákot‐tanárt, időset‐fiatalt, kutyát‐macskát egyaránt)
akik szívesen részt vennének egy új, a jóérzésű és építő
jellegű együttlétre épülő hagyomány létrehozásában.
Az eseményre NEM kizárólag a Waldorf iskolákhoz
közvetlenül kapcsolódóakat
várjuk, egyedül az
alkotóként való részvételhez, vagyis film beküldéshez
szükséges a Waldorf háttér.
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Az eseményen a filmek vetítése, zsűrizése és díjazása
mellett mindkét nap lesznek különböző művészeti és
közösségi programok is, úgymint koncertek, vers és slam
poetry felolvasás (open mic), közös piknik, evés, ivás,
dínom‐dánom.
Az esemény további részletei hamarosan!
Szervező csapat: Az Óbudai Waldorf Iskola diákjai és
művészettanára, Marikovszky Andrea.
JELENTKEZÉSHEZ:
Jelentkezés a waldorffilmfesztival1@gmail.com e‐mail
címen.
Szükséges adatok:
Név:
e‐mail cím, mobil szám:
Jelenlegi iskola, osztály:
vagy: Volt Waldorf iskola, tanulmányaid befejezésének
éve:
A Film címe, alkotásának éve:
A film alkotói:
Röviden a film témája, esetleg műfaja:
A filmeket a fenti email‐címre kérjük elküldeni vagy
YouTubera nem publikus videóként felrakni és a linket
elküldeni e‐mailben, illetve a fesztiválra lehetőleg
pendrive‐on, jó minőségben elhozni!
Jelentkezés és a filmek eljuttatásának határideje: 2016.
szeptember 30.
A legsikeresebb filmek alkotói pénzjutalmat kapnak.
Minden jelentkezést nagy örömmel fogadunk, várunk
mindenkit szeretettel!

Vissza a tartalomjegyzékhez
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1926 szeptemberében két osztállyal, mintegy két tucat
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növendékkel nyílt meg a Kissvábhegyen az első
magyarországi, Rudolf Steiner elképzelésein alapuló,
úgynevezett „Waldorf"‐iskola.
Nagy Emilné dr. Göllner Mária a hetvenes évek elején
már emigrációban, Baselben írta emlékiratait, ebből
olvashatunk egy rövid részletet.
Rudolf Steiner halála után világos volt számomra, mit
kell tennem. Tisztán láttam, hogy nehéz német
könyvekkel, előadásokkal nem lehet az antropozófiát a
magyar néphez közel hozni. Akkoriban még nem
léteztek fordítások, és nem voltak magyar előadók.
Ezért döntöttem úgy, hogy praktikus, a mindennapi
életben megvalósítható dolgot kell létrehoznom, amire
az emberek felfigyelnek, és kérdéseik támadnak.
Így került sor egy iskola és internátus alapítására, 7‐14
éves gyermekek számára. A megvalósítást férjem tette
lehetővé. Hajlandó volt arra, hogy a Kis‐Svábhegy
oldalában, gyönyörű, uszodás park közepén álló
hatalmas villáját a tervezett iskola és internátus
rendelkezésére bocsássa, minden bérleti díj nélkül, míg
az adóterheket továbbra is ő viselte.
Az
iskola
alapításakor
bizonyos
morális
kötelezettségeket is szem előtt kellett tartanunk. Ezen
túlmenően mindig betartottuk azt az örök érvényű
alaptörvényt, amely szerint bármilyen ezoterikus
alapítás csak úgy teremhet jó gyümölcsöt, ha áldozati
tettekre épül, ahogy Kozmoszunk teremtése is áldozati
erőből indult ki....
Tovább....
Forrás: http://sztmszc.hu/node/794

Vissza a tartalomjegyzékhez

Selfie‐ meghosszabbított jelentkezés
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Waldorf Ház képzések
"Utak a minőséghez"

Szeptember
15‐ig
várjuk
még
azon
intézmények jelentkezését, akik a korábbi években
indított képzéseken nem vettek részt.
A

részletes

Tájékoztató,

valamint

a

jelentkezési

lap INNEN letölthető, amelyet azzal egészítünk ki, hogy
ez a tájékoztató az akkreditált pedagógus továbbképzés
feltételeiről szól, de a képzésre várjuk az intézményhez
vagy
a fenntartóhoz
kötődő
nem
pedagógus
munkatársakat is. Azok a résztvevők, akik pedagógus
végzettséggel nem rendelkeznek ‐ és így az akkreditció
feltételeinek nem felelnek meg ‐ a pedagógiai
tájékoztatás
keretében
tudnak
a
képzéshez
csatlakozni. Számukra a részvételről "Igazolást" tudunk
kiállítani.
A továbbképzés díja: 310.000 forint/intézmény, amely
összegért az intézmény korlátlan számú résztvehetőt
küldhet.
A jelentkezés módja:
A képzésre jelentkezni kitöltött, aláírt Jelentkezési
lappal, valamint diplomamásolat elküldésével lehet, a
jelentkezési
határidő
betartásával.
A
kitöltött
jelentkezési
lapot
kérjük Gaál Judit
részére
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a gaal.judit@mwsz.waldorf.hu e‐mail címre vagy postai
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úton a Waldorf Ház 1075 Budapest, Asbóth u. 17.
postacímre elküldeni.
A továbbképzés szakmai tartalmával kapcsolatban:
Liszka Andrea (+36303273611, liszka.andrea@waldorf.hu)

Gyermek‐és ifjúságvédelmi felelős

Örömmel adjuk hírül, hogy az idei nyáron az Oktatási
Hivatal elfogadta és akkreditálta a Waldorf Ház új
képzését, a Waldorf gyermek‐ és ifjúságvédelmi
felelős 80 órás akkreditált pedagógus tanfolyamot. A
2017 októberében induló új továbbképzésünk célja, hogy
lehetőleg minden hazánkban működő Waldorf‐iskolában,
óvodában legyen legalább egy olyan képzett pedagógus,
aki a gyermekvédelmi feladatok szakszerű ellátására
képes.
A továbbképzés időpontjai:
Összesen 6 +1 (hospitálás) alkalom (péntek‐szombat):
2016. október 7‐8.
2016. november 18‐19.
2017. január 13‐14.
2017. február 17‐18.
2017. március 10‐11.
2017. május 12‐13.
pénteki napokon: 10.00‐18.00
szombati napokon: 9.00‐12.30
Intézményi hospitálás: 2017. április hónapban, egy
megállapodás szerinti napon
A jelentkezés határideje: szeptember 15.
továbbképzés min. 10 fővel, max. 30 fővel indul.

A

A továbbképzés helyszíne:
Sophianum Antropozófiai
Központ – Hattyúház, Budapest, Hattyú u. 14.
A jelentkezési lap innen letölthető, és a tájékoztató
pedig ITT elolvasható.
További információk:
A továbbképzés szakmai tartalmával kapcsolatban:
Champier Ágnes
(+36205707662, champieragnes@gmail.com)
Jelentkezéssel, számlázással kapcsolatban:
Kondász Mónika
(+36302512171, kondasz.monika@waldorf.hu)
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Álláshirdetés

Óvodapedagógus

Budapest XIX. ker ‐ Kispesti
Waldorf Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és AMI

Osztálytanító

Budapest IV. ker ‐ Csillagberek
Waldorf Általános Iskola és AMI

Fejlesztőpedagógus

Budapest XVI. ker ‐ Sashalmi
Waldorf Általános Iskola és AMI

Ének‐zene tanár

Budapest XVI. ker ‐ Sashalmi
Waldorf Általános Iskola és AMI

Német nyelvtanár

Budapest II. ker ‐ Közép‐budai
Waldorf Általános Iskola és AMI

Ének‐zene tanár

Budapest II. ker ‐ Közép‐budai
Waldorf Általános Iskola és AMI

Fafaragó

Budapest XIX. ker ‐ Kispesti
Waldorf Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és AMI

Korábbi hírlevelekben megjelent, de még aktuális
hirdetések
a
megtalálhatóak.
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2016. szeptember 14. 17:00 KK ülés‐ MWSZ iroda
2016. szeptember 17. Iskolák gyűlése‐ MWSZ iroda
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2016. október 1. 9:00 ÓTK‐konferencia‐ MWSZ iroda
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2016. október 7. 10:00 Iskolaműködtetési konzultáció‐
MWSZ iroda
2016. október 8. 10:00 Óvodák gyűlése‐ MWSZ iroda
Vissza a tartalomjegyzékhez

Levelezési cím:
pr@mwsz.waldorf.hu
Ha szeretnél leiratkozni a listáról írj a pr@mwsz.waldorf.hu e-mail címre.
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