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Nyári Továbbképzés Waldorf-óvónők, Waldorf-óvodai munkatársak részére
Kedves Óvónők, Kedves Óvodai-munkatársak!
Van még néhány szabad hely a megújult formájú  30 órás akkreditált  továbbképzésünkre, melyet
2019. július 1-3. között tartunk.
A továbbképzés témája:
Önnevelés a kisgyermek fejlődési sajátosságainak ápolásáért
A továbbképzés a Waldorf-óvodapedagógia alapjait már ismerő óvodapedagógusoknak szól és nyitott
minden Waldorf-óvodában dolgozó óvodai munkatárs számára is, tanúsítványt minden főiskolai
óvodapedagógus diplomával rendelkező résztvevő kaphat, ha teljesíti az ehhez szükséges feltételeket.
Időpont: 2019. július 1-3., hétfő - szerda
Helyszín: Közép-budai Waldorf Iskola (1021 Budapest, Tárogató u. 2-4. )
Részvételi díj: 25.000,- Ft (Étkezést, szállását nem tartalmaz!)
További részletek http://waldorfhaz.hu/ oldalon!
Gaál Judit
gaal.judit@waldorf.hu

Tanévnyitó működési konzultáció óvodáknak
Szeretettel várunk minden óvodai munkatársat tanévnyitó működési konzultációnkra, melyet
2019. augusztus 29-én, csütörtökön tartunk 10.00 – 16.00 óra között.
Témánk:
Önigazgatás a Waldorf-óvodában
Meghívott előadók: Liszka Andrea, Németh Ágnes
Helyszín: szervezés alatt
A témával vagy bármely az óvodai működéssel kapcsolatos kérdéseiteket a lenti e-mail címre várjuk
augusztus 25-ig.
További tájékoztatást, jelentkezési lehetőséget a megszokott levelezési listákon a nyár folyamán küldünk!
Gaál Judit
gaal.judit@waldorf.hu

Beharangozó
„Utak a minőséghez” eljárás a Waldorf-óvodákban
2020. január 11-én egy egész napos műhelymunkát tartunk Bettina Held, nagy tapasztalatú Waldorfóvónővel az „Utak a minőségez” – a minőségi munka külső és belső feltételei eljárás alkalmazásáról és az
értékelésről az eljárást alkalmazó Waldorf-óvodák számára. A műhelymunka után, este nyitott előadást
tartunk az eljárás iránt érdeklődő valamennyi Waldorf-óvoda számára. A jelentkezési feltételek az
ősz folyamán kerülnek kiküldésre, kérjük addig is jegyezzétek a naptárotokba, munkatervetekbe a fenti
időpontot.
Gaál Judit, Liszka Andrea

Nyári tábor kezdő Waldorf-tanároknak
34 órás pedagógus-továbbképzés
2019. augusztus 4-7., Kispesti Waldorf Iskola, Budapest, Vécsey u. 9-13.
Jelentkezési határidő: 2019. július 15.
A jelentkezéseket beérkezési sorrendben vesszük figyelembe, még van néhány szabad hely.
A jelentkezéseket az alábbi űrlapon kérjük jelezni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRunRSG7qmxPbVI68TyFyxkjG94a94p3WAPNghpwYi8t99w/viewform
A képzés díja: 25.000 Ft
További részletek a Waldorf Ház honlapján:
http://waldorfhaz.hu/2019/05/11/nyari-tabor-kezdo-waldorf-pedagogusoknak/#more-2650

.

Tanévindító Műhely
Az idei év témája:

Átalakulások
2019. augusztus 22-23., (csütörtök-péntek)
Sashalmi Waldorf Iskola
Jelentkezési határidő: 2019. július 18.
(A képzés max. 120 főt tud fogadni.)
Kérem, vegyétek figyelembe a dátumot az évkezdő konferenciák tervezésekor!
A képzés részleteit a levelezőlistákon, honlapon találjátok!
http://waldorfhaz.hu/2019/06/01/tanevindito-muhely/#more-2678

2019/20-as képzésekeink

Egy csokorba összegyűjtöttem a Waldorf Ház képzéseit, hogy már most láthassátok, miből lehet
választani 2019 nyarán és a 2019/20-as tanévben.
Kérlek, vigyétek be konferenciákra, tegyétek ki a tanáriba!
Bővebb információk email-ben az intézményi listákon, ill. honlapunkon találhatóak:
http://waldorfhaz.hu/2019/06/01/2669/#more-2669



Várhatóan a 2019-20-as tanévben indul továbbképzés:
 Waldorf-zenetanároknak
Bevezetés a Waldorf-pedagógiába címmel külsősöknek, nem Waldorf-pedagógusok
számára egy évben kétszer; egy továbbképzés 3-4 délutáni elfoglaltságot jelent
 Szakmai napok Waldorf-pedagógusoknak, pl. iskolaérettség kérdése

Újabb továbbképzések igénye felmerülhet a Waldorf-pedagógia megújítása projekt folyamatból is,
melyek még nem tervezhetőek. A képzéseket folyamatosan hirdetjük honlapunkon (waldorfhaz.hu).
Kérjük, figyeljétek a tanári listán megjelenő meghívóinkat, az intézményi listán megjelenő email-eket! A
továbbképzésekkel kapcsolatos kérdésekkel Demkó Mariannát keressétek:
demko.marianna@waldorf.hu

Kellemes, pihenéssel teli nyarat kívánunk mindenkinek!

