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WH-PERCEK 
 

Tájékoztató délután tanfelügyelet témában 
 

Kedves Óvodák és Iskolák! 

 

Szeptember 25-én tájékoztató délutánt tartunk tanfelügyeleti ellenőrzések témában Kovács Gábor és 

Szecsődi Vali vezetésével, melyre szeretettel várunk minden érintett személyt, intézményvezetőt. 

időpont: 2020.09.25., péntek 16.00 – 19.00 óra 

helyszín: MWSZ-WH iroda (Bp. VII., Asbóth u. 17. félemelet).  

A jelentkezéseket, kérdéseket szeptember 20-ig várjuk EZEN AZ ŰRLAPON. 

 

 

Továbbképzés Waldorf-óvodai munkatársaknak 
 

Kedves Óvodák! 

 

Az ősz folyamán egy napos továbbképzést tartunk Waldorf-óvónőknek és munkatársaiknak. A 

továbbképzés témája: Az egyéni ember szellemi magjának ébredése Mihály időszakában – Nevelési, 

pedagógiai feladatok aktualitása 

A továbbképzés megújult formában, változatlan előadókkal vár minden Waldorf-óvodai munkatársat, 

legyen az óvónő vagy segítő. 

Időpont: 2020.10.03., szombat 9.00 – 18.00 óra 

Helyszín: Közép-budai Waldorf Iskola (Bp. VII., Asbóth u. 17. félemelet).  

Részvételi díj: 8.000,- Ft/fő 

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember. 20., a JELENTKEZÉSEKET ITT VÁRJUK! 

 

Gaál Judit 

gaal.judit@waldorf.hu 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds3WlbRdR8TU9sM1MVQ9JWKLxdoi7Gya2YhrmbQFne1dEL1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVfqBwwlYyy7TvGBj22vQ9Xxxe6N5xOtd269jKyjNkBLjK3g/viewform
mailto:gaal.judit@waldorf.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldorf gyermek- és ifjúságvédelmi 80 órás akkreditált pedagógus továbbképzés 
 

 

Kedves Waldorf-óvónők, kedves Waldorf-tanárok! 

 

A 2020-21-es tanévben indítjuk a Waldorf gyermek- és ifjúságvédelmi 80 órás akkreditált pedagógus 

továbbképzésünket. A képzés tájékoztatóját, jelentkezési lapját ezeken a linkeken találjátok: 

 

Jelentkezési lap: JELENTKEZÉSETEKET ITT VÁRJUK!  

Tájékoztató: ITT TALÁLHATÓ!  

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30. 

A képzés díja: 90.000 Ft 

 

A továbbképzés időpontjai: Összesen 6 +1 (hospitálás) alkalom, pénteki napokon: 10.00-18.00; 

szombati napokon: 9.00-12.30 – 2020. november 6-7.; 2021. január 15-16.; 2021. február 26-27.; 2021. 

március 26-27.; 2021. április 23-24.; 2021. május 7-8. 

 

Intézményi hospitálás: 2021. március 25. 

A záróértékeléshez készítendő portfólió leadási határideje: 2021. május 23. 

A továbbképzés helyszíne: Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet -1075 Budapest, Asbóth u. 17. 

A képzés min. 12 fő részvételével indul. A képzésen oktató tanárokkal még tart az egyeztetés. 

 

Szép tanévkezdést kívánok mindenkinek! 

 

Üdvözlettel: 

Champier Ágnes és Demkó Marianna 

 

 

 

 

 

https://waldorfhaz.hu/wp-content/uploads/Jelentkez%C3%A9si-lap_GYIV_2020-21.pdf
https://waldorfhaz.hu/wp-content/uploads/Tájékoztató_2020-21.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Fenntartók képzése 
 

 

A 2020/2021-es tanévben harmadik alkalommal rendezzük meg a “Fenntartók képzése” elnevezésű 72 

órás képzésünket, mellyel további segítséget szeretnénk nyújtani a Waldorf-intézményeket működtető 

óvodai, iskolai közösségeknek. Szeretettel várunk minden olyan kollégát, aki részt vesz már működő 

Waldorf-óvoda vagy Waldorf-iskola fenntartói feladataiban. 

 

Célunk, hogy segítsük Waldorf-közösségeinkben a tudatosság növekedését a fenntartói feladatok, 

kötelezettségek, jogok területén különös figyelemmel a Waldorf-intézmények sajátosságaira. Szeretnénk a 

résztvevőket megismertetni az intézményeinket körülvevő „külvilággal” (köznevelés rendszere, s abban a 

Waldorf-intézmények sajátos elhelyezkedése), és a „”belvilággal” is (Waldorf-mozgalom, szellemi 

alapok, szervezeti kérdések). Mindeközben törekszünk arra, hogy a szellemi, jogi, gazdasági élet 

hármassága, illetve a Szabadság – Egyenlőség – Testvériség eszméje áthassa és átívelje az egész 

folyamatot. 

 

 A képzésünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a résztvevők a képzés végére tájékozottabbak legyenek és 

megalapozottabban tudjanak véleményt alkotni, döntéseket hozni fenntartói szerepükben. További 

szándékunk, hogy az elhangzó előadások és a résztvevők által megélt élmények új gondolatokat 

ébresszenek és segítsék a résztvevőket saját kérdéseik megfogalmazásában, a válaszok megtalálásában s a 

további tettekhez szükséges akarat felébresztésében. 

 

A jelentkezés feltétele: Bárki jelentkezhet, aki érdeklődik a téma iránt.  

A képzés min. 17 fő részvételével indul. 

Időpontok: Pénteki napokon 16-tól 19.30 -ig, szombati napokon 9-től 17 óráig: 2020. október 16-17., 

november 20-21., 2021. január 15-16., február 26-27., március 19-20., április 16-17. 

Helyszín: Csillagberek Waldorf Iskola, 1042 Budapest, Árpád út 161-163. 

  

A jelentkezés határideje: 2020. szeptember 15. 

Jelentkezni az alábbi űrlapon lehet: IDE KATTINTS!  

Részvételi díj: 75.000 Ft 

 

További információk: Mészáros Anikó 

Tel.: 06 20 7738855 

meszaros.aniko@csillagberek.hu 

 

 

https://forms.gle/EnTFXkUSifoaqoYv9
mailto:meszaros.aniko@csillagberek.hu


 
 
 

 

 

 

 

Iskolai Aréna 2020. 
 

Kedves Óvodatitkárok, Iskolatitkárok, Gazdasági munkatársak, Waldorf-irodában dolgozó kollégák! 

Szeptember 25-én, pénteken 10.00-18.00 között tartjuk az idei Irodai Aréna c. műhelymunkát, melyre 

szeretettel várunk benneteket, minden olyan Waldorf-titkársági munkatársat, aki jelenleg Waldorf-

intézményben dolgozik! Az ez évi műhelymunka mottója: túlélés, közelség, távolság. Részletesebben a 

mellékletben olvashattok a műhelyről. 

 

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 14. hétfő éjfél 

A műhely min. 10. – max. 18 fő részvételével indul. Részvételi díj: 8.000 Ft/fő 

A jelentkezési lapot ITT TALÁLJÁTOK!   

A műhely napján lehetőség van ebédet kérni. Az ebédet az Amelthea Közösségi Szövetkezet szolgáltatja, 

helyben kell majd fizetni. A menü és az ebéd ára a jelentkezési lapon található. 

Amennyiben kérdésed van, ezen az email címen, telefonon kaphatsz 

segítséget: amikonyhank@gmail.com; Haffner Andrea 06 30 248 7364 

Helyszín: Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium, Budapest IV. Lakkozó u. 1-5. 

Időpont: 2020. szeptember 25. péntek 10.00-18.00 

A műhelymunka vezetője: Nagy Tibor, szervezetfejlesztő, mediátor, 2001-2020-ig Waldorf-szülő 

 

 

 

Waldorf Ház tervezett képzései, szakmai napjai 

 

 

Kedves Kollégák! 

Ezen a linken tesszük közzé a Waldorf Ház ez évi tervezett képzéseit és szakmai napjainak listáját. A lista 

folyamatosan frissül, így kérünk benneteket, időről-időre figyeljétek a változásokat. 

Köszönjük! 

A Waldorf Ház munkatársai  

Magyar Waldorf Képzések 2020/21 

https://waldorfhaz.hu/2020/09/03/iskolai-arena-2020/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXRJ7K7vjBAT3a7vvmDbCrj0sryJmUtwQBpm2x42KvF8HidA/viewform
mailto:amikonyhank@gmail.com
https://waldorfhaz.hu/wp-content/uploads/Waldorf-Ház-Képzések-2020-21.pdf

