
                                Waldorf  Ház Percek       

Iskola- és Óvodaműködtetési Konzultáció 

Kedves Iskolák és Óvodák!

A  soron  következő  iskola-és  óvodaműködtetési
konzultációnk  2018.  március  19-én rendhagyó  módon
hétfőn lesz. 
Helyszín: Waldorf Ház, Budapest, Asbóth u. 17. 
Kezdés: 16 óra

Témák:
Április 1-jei jogszabályváltozások
GDPR adatvédelmi szabályozás
Március 31-i normatíva elszámolás

Gaal Judit és Szecsődi Vali

Utak Műhely III.

Az "Utak a minőséghez" eljárás következő Műhelyét 2018.
március  3-án  tartjuk  10-16  óra  között az  Asbóth  u-i
irodában. Az év témája az ÉRTÉKELÉS, márciusban ezen
belül az intézmények értékelésével fogunk foglalkozni. 
Kérlek  Benneteket,  hogy  részvételi  szándékotokat
jelezzétek,  illetve,  írjátok  meg,  hogy  milyen  kérdésekre
keresitek a választ az eljárás bevezetésével kapcsolatban.
Várom visszajelzéseiteket!

Liszka Andrea

   

 
Minősítés, Tanfelügyelet

2018.  március  7-én  (szerdán)  16:00-19:00  óráig  várjuk  a
Waldorf  Házba  azokat  a  kollégákat,  akik  tájékozódni
szeretnének  a  tanfelügyeleti  ellenőrzésekről  és/vagy  a
minősítési folyamatokról.

Miután  röviden  áttekintjük  a  pedagógus-értékelési  rendszert,
sorra  vesszük az  idei  minősítések,  a  tanfelügyeleti  eljárások
illetve a 2019. évi minősítésekre való jelentkezés feladatait s ha
az időbe belefér, az elektronikus felülettel is megismerkedünk.
A részvétel díjtalan.

A tájékoztató  három  órája  beszámítható  a  pedagógusok  hét
évenként  kötelező  120  továbbképzési  órájának  önképzéssel
kiváltható 25%-os keretébe. A részvételről igazolást állítunk ki,
ha kitöltitek az ezen a LINK-en elérhető rövid kérdőívet!

Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
Liszka Andrea

Szaktanári Műhely 

Kedves Kollégák!

Szeretettel  várunk  benneteket  az  idei  tavaszi  Szaktanári
Műhelyre  2018. március 10-én, szombaton 10.00-17.00-ig a
Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnáziumban. (Budapest,
Lakkozó u. 1-5.) Este 18.00 órától pedig színházi előadás lesz
az aulában. Molnár Ferenc: Liliom című darabját adja elő az
iskola 12a osztálya.

A  műhelyre  ezen  a  LINKEN lehet  jelentkezni  legkésőbb
március 7. szerda éjfélig. A színházi előadásra jegyeket ezen a
LINKEN lehet foglalni.

A műhely programja:

9.00-10.00 érkezés, regisztráció, büfé

10.00- 11.30 Közös munka - Tantárgyi integráció

11.30- 11.50 Szünet, büfé

11.50-13.20 1. szakcsoport találkozó 

13.20-14.15 ebédszünet

14.15- 15.45 2. szakcsoport találkozó

15.45-16.00 szünet 

16.00 - 17.00 3. szakcsoport találkozó

18.00- kb. 20.30 Molnár Ferenc: Liliom - Külvárosi legenda
hét képben Buga Emő rendezésében

 2018. március
 

6. évfolyam 2. szám

https://script.google.com/a/mwsz.waldorf.hu/macros/s/AKfycbwHTGEeGwf5YhtAubqqTopeQw_Lyt1HRzAKm9Gyj0el41LigKQ/exec
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRP0Lt_X91-BuHI46iIb3IAC9v2ShQ0zv67qRiBZZNnp4e4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd52VYbCeD2zPCbvpNlrqG59Sbiv3Ydj1iEFEmn6TMvdw-eDg/viewform

