2017. október

Waldorf Ház Percek
Közös Óvoda és Iskola működtetési konzultáció

5. évfolyam 7. szám

Közelgő eseményeink, képzéseink
SZAKTANÁRI MŰHELY - 2017. október 28-án, szombaton a Kispesti
Waldorf Iskolában tartjuk meg az idei őszi találkozónkat. A program
szervezés alatt áll, hamarosan küldjük majd a tematikát és a
jelentkezéshez a linket.
Ősszel induló továbbképzéseinkre várjuk jelentkezéseiteket!
TANÁCSADÓK FÓRUMA- Október 7-én, szombaton 10.00-15.00
találkozik a Tanácsadók Fóruma az MWSZ irodában.
KREATÍV ÍRÁS- az írás mint alkotó tevékenység; a képzelet
használatának gyakorlata; bizonyítványvers írás Waldorfiában - 30
órás akkreditált tanártovábbképzés
Helyszín és időpont: Kékvölgy Waldorf Iskola, Pilisszentlászló, 2017.
október 27-29.
Jelentkezési határidő: 2017. október 8.

2017. október 6., péntek 16.00- 19.00
Helyszín:Közép-budai Waldorf Iskola
(Bp. II., Tárogató u. 2-4.)
Kedves Óvodák, Iskolák és Fenntartóik!
Rendhagyó módon októberben közös működtetési konzultációra
várunk Benneteket.

Jelentkezni a jelentkezési lap és a diplomamásolatok elküldésével az
alábbi címen lehet: jelentkezes@mwsz.waldorf.hu
TÉR-FORMA-SZÍN - ahogy nem szoktuk; 30 órás akkreditált
művészeti, önismereti továbbképzés
Helyszín és időpont: Kékvölgy Waldorf Iskola, Pilisszentlászló,
Szabadság tér 3., 2017. november 3-5.
Jelentkezési határidő: 2017. október 8.

Fókuszban:
•béralapú támogatás pótigénylés/lemondás

Jelentkezni a jelentkezési lap és a diplomamásolatok elküldésével az
alábbi címen lehet: jelentkezes@mwsz.waldorf.hu

•KIR statisztika
•jogszabályváltozások

Portfólió feltöltéséről szóló tájékoztató

•felmerült kérdéseitek
A levelező listákra kiküldtük a meghívót és a jelentkezési linket.

Kedves Kollégák!

Gaál Judit és Szecsődi Vali

Újra lesz Portfólió feltöltésről szóló tájékoztató a Waldorf Házban!

Beharangozó
Április 5-8-ig Nemesvámoson tartjuk az "Utak a minőséghez"
eljárás külső értékelőinek a képzését. Ezen a képzésen a
Confidentia tanúsító cég értékelési módszertanával ismerkedhetnek
meg az érdeklődők, mely az intézmények és az egyének önálló
felelősségvállalásának erősítétét igyekszik támogatni. A részletes
tájékoztatót és jelentkezési lapot hamarosan küldünk.

2017. október 04-én 16:00-tól 19:00-ig várjuk azokat a kollégákat,
akik a nyáron szervezett tájékoztatóra nem tudtak eljönni, vagy
repetázni szeretnének.
Különösen azokat várjuk, akik 2018-ban fognak minősülni, így ez év
november 25-éig fel kell töltsék portfóliójukat, de várjuk szeretettel
azokat a kollégákat is, akik mentorként segítik a gyakornokok
felkészülését a minősítő vizsgára, vagy egyszerűen csak érdeklődnek.
A tájékoztató három órája beszámítható a pedagógusok hét évenként
kötelező 120 továbbképzési órájának önképzéssel kiváltható 25%-os
keretébe. A részvételről igazolást állítunk ki - ehhez kérjük töltsétek ki
az ITT található rövid kérdőívet!
A részvétel díjtalan.
Várunk minden érdeklődő, vagy minősítés előtt álló kollégát
szeretettel!

