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Óvodai Működési Konzultáció 
 

Szeretettel várunk Benneteket soron következő működtetési konzultációnkra! 

Időpont: 2019. március 8., péntek, 16.00-19.00  

Helyszín: Waldorf Ház iroda - Bp. VII., Asbóth u. 17. 

 

Tervezett témák: 

 2018. évi támogatás elszámolás  

 Óvodai felvételi eljárás 

 Óvodai nyomtatványok, szabályzatok, nyilvántartások és iratminták I. 

 Munkavédelmi, tűzvédelmi bírságolás esetei 

 Felmerülő jogszabályváltozások 

 Felmerülő kérdéseitek 

Kérdéseiteket és részvételi szándékotokat ITT tudjátok jelezni, hamarosan érkezik a meghívó is a 

szokásos formában. 

 

Gaál Judit 

gaal.judit@waldorf.hu 

 

 

 

 Waldorf-óvodapedagógiai Szakmai Nap 
 

Folytatjuk a januárban megkezdett munkát a kisgyermek vallásosságának ápolásáért, szeretettel várunk 

minden Waldorf-óvodai munkatársat a 2019. március 30-án megrendezésre kerülő szakmai napra. 

Téma:  

 

„Ideálistól az életig – Önnevelés által a korminőség felismerése a 

gyermekmegfigyelésben a kisgyermek vallásosságának ápolásáért„ 
 

Helyszín: Közép-budai Waldorf Iskola (Bp. II., Tárogató u. 2-4.) 

Részvételi díj: 7.000,- Ft/fő 

Jelentkezési határidő: 2019. március 10. 

A jelentkezési lap kitöltését megelőzően az adatvédelmi tájékoztató ITT olvasható 

Jelentkezési lap kitölthető ITT . 

 

A szakmai napot Barcsik Ágota – euritmista, Ivaskó Ilona – Waldorf-óvónő, Martin Keizer – 

művészetterapeuta vezeti. 

 

Gaál Judit 

gaal.judit@waldorf.hu 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJNF7cu7lT7alFnEqboR4GkBl_YazgCYSZgE50_YAhDchc3g/viewform
mailto:gaal.judit@waldorf.hu
http://waldorfhaz.hu/wp-content/uploads/WH_GDPR_Adatkez_tájék_résztvevő_szakmai_nap-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRZjh6F1CX8KCCk67f40rJfNhGjZht0PrB35JVdSYPufw7yQ/viewform
mailto:gaal.judit@waldorf.hu


 

 

 

 
 

 

 

Waldorf-nyelvtanárok Műhelye 
 

Szeretettel várunk benneteket frissen akkreditált 30 órás továbbképzésünkre, melyet a Sashalmi Waldorf 

Iskolában rendezünk meg 2019. március 1-2-án és április 25-26-án! 

 

A műhely témája: Hogyan segíti a négy felső érzék a nyelvtanulást? 
 

Előadó: Sósné Pintye Mária 

Művészeti foglalkozás vezetők: bohóctechnika: Méhes Csaba; kézimunka: Vértes Anikó; zene: 

Kormos Judit 
 

Jelentkezni a honlapon található jelentkezési lapon lehet, melyet a diplomamásolatokkal együtt postán 

(Waldorf Ház 1075 Budapest, Asbóth u. 17.) vagy email-ben a demko.marianna@waldorf.hu címre 2019. 

február 19-ig, kedd délig  lehet küldeni. Kérjük, segítsétek a szervezési munkát a határidő pontos 

betartásával! 

 

A műhely díja: 32.000 Ft. A műhelymunka min. 20 – max. 40 fő részvételével indul.  

 

Szolidaritási keretünk terhére szociális támogatás kérhető: a jelentkezéssel egyidejűleg kérvény 

beadásával, indok és összeg megjelölésével. A támogatás tényéről és összegéről a jelentkezési határidőt 

követő héten értesítést küldünk. 

 

További részleteket a honlapon a Tájékoztatóban olvashattok. Bővebb tájékoztatást a jelentkezőknek a 

jelentkezési határidő leteltével küldünk.  

 

 

 

Szaktanári Műhely 
 

Szeretettel várunk mindenkit az idei tavaszi Szaktanári műhelyre 2019. március 9-én 11.00-17.00-ig, az 

Óbudai Waldorf Gimnáziumban! 

Cím: 1037 Bp. Bécsi út 324. (Az LSI Campuson a 6. épület) 

 

A jelentkezéshez az alábbi űrlapot március 3.-áig, vasárnap estig: JELENTKEZÉSI LAP 

 

Az űrlapra kattintva kiválasztható, hogy milyen szakcsoportokra lehet jelentkezni most.  

A természettudományos tárgyakat (fizika, kémia, biológia) tanító tanároknak lehetőségük van ezen a 

napon a Szabad Gondolatok Házában megrendezendő képzésen részt venni, amelyre külön lehet 

jelentkezni 2019. márc. 1-ig az alábbi email-címen: info@szabadgondolat.hu. A férőhelyek száma 

limitált, csak a helyi szervezőkkel egyeztetve, és a képzési díjat előre befizetve lehet részt venni ezen a 

továbbképzésen. A jelentkezéskor jelezzétek, hogy a Szaktanári műhely résztvevőjeként lesztek jelen.  

 

Amennyiben olyan szakra szeretnél jelentkezni, amelyet nem találsz, jelöld meg, és ha elegendő 

résztvevő jelentkezik rá, és vállalja valaki közülük a csoport koordinálását, akkor azokat a szakokat is 

örömmel indítjuk!  

 

mailto:demko.marianna@waldorf.hu
https://goo.gl/maps/vmMKXvhemHs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9jJPC3BB-dwS4dUwrAjmjvgWrhhFn0DLVXQZdfuc7tkZ5wg/viewform
mailto:info@szabadgondolat.hu


 

 

 

 

 

 

 

Iroda Aréna Konzultáció 
 

 

A konzultációs lehetőségre azokat az irodában dolgozó munkatársakat várjuk, akik már voltak a 

műhelymunkán. 

Jelszó: 

„Az ismétlés sosem árt” 

 
Időpont: 2019. április 23. Húsvét Hétfő utáni kedden 

Helyszín: Budapesten, szervezés alatt 

Jelentkezési határidő: 2019. március 1. 

 

Ár: 10.000 Ft 

Min. 10 fő jelentkező esetén tudjuk megtartani ezt az alkalmat. 

 

JELENTKEZÉS: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf20MFbpRtfA2OdmE0uY0Dg-

8z_QHUXZvXuFRNQqSoNMoanzQ/viewform 

 

A képzésekkel kapcsolatban bátran keressetek: 

Demkó Marianna 

demko.marianna@waldorf.hu 

+36 20 346 7632 

 

 

 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf20MFbpRtfA2OdmE0uY0Dg-8z_QHUXZvXuFRNQqSoNMoanzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf20MFbpRtfA2OdmE0uY0Dg-8z_QHUXZvXuFRNQqSoNMoanzQ/viewform
mailto:demko.marianna@waldorf.hu

