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MEGHÍVÓ

a Waldorf-tanárok Tanév Előkészítő Műhelyére
(a Nyári Akadémia utódja)

Helyszín: Gödöllői Waldorf Iskola
Időpont: 2019. június 29 – július 3.

Jelentkezési határidő: 2019. május 1.

Kedves Tanárok, kedves Kollégák!

E  komoly  múltra  visszatekintő  továbbképzés  (a  kötelezően  megújított  akkreditáció  apropóján)  némi
’fazonigazításon’ esett át. A legfeltűnőbb a névváltozás: Nyári Akadémiából a tán szolidabb hangzású Tanév
Előkészítő  Műhelyre  kereszteltük.  Bizonyára  időbe  telik  majd,  mire  megszokjuk,  ám biztos  pontként  a
helyszín továbbra is a vendégszerető Gödöllő.
A tanév végeztével sokaknak fárasztó volt az eddigi 6 nap; most, hogy rövidebb lett időben a továbbképzés,
tán kisebb arányban lesznek azok, akik az elején és/vagy a végén még/már nem lesznek ott. Bízunk benne,
hogy az 5 nap is tud egy biztos alapot adni a következő tanévhez, a nyári pihenés után.
A szerkezet hasonló az eddigihez: előadások, művészeti órák és évfolyamcsoportos órák lesznek mind a 12
évfolyam számára.  Változás  azonban,  hogy számban  kevesebb (3),  időben kicsit  hosszabb (másfél  óra)
előadásokra számíthattok. 
A művészeti órák választéka évről-évre kicsit változik, ám az elmélyült vagy igényesebb munkát segítheti,
hogy idéntől 1 művészeti foglalkozást kell válasszatok, s azon kell részt vennetek a reggeli és a délutáni
sávban egyaránt. 
A  nap  ritmusát  egy  picit  tán  változatosabbá  sikerült  tennünk:  nem  terheli  a  délutánokat  két  tömör
módszertani óra egymásutánja. A legújabb elem pedig az, hogy a megszokott „ívek” nem pusztán egy napon,
hanem  különböző  időpontokban  és  különböző  évfolyamok  együttes  óráin  köszönnek  vissza,  ahol
évfolyamok közötti folyamatokról kaphattok képet, és ezáltal tágabb kitekintést az adott osztályfokról.
Mindösszesen tehát  3  nagyelőadással,  12 órányi  művészeti,  illetve 17 órányi  módszertani  órával  várunk
Benneteket. 

G.Ekler Ágnes

A fentiek  alapján  a  szervező  Waldorf  Ház,  valamint  a  helyszínt  adó  Gödöllői  Waldorf  Iskola  nevében
szeretettel meghívunk Benneteket  35 órás akkreditált pedagógus továbbképzésünkre,  a Waldorf-tanárok
Tanév Előkészítő Műhelyére.

Kiket várunk: a Waldorf-iskolák alsó, közép, vagy felső tagozatán  minimum egy éve tanító kollégákat
(osztálytanítókat, szaktanárokat)
Kiket  nem  tudunk  fogadni:  az  iskolákban  2019  őszétől  dolgozó  új  kollégákat  (kivételt  képeznek  a
befejezett Waldorf-képzéssel rendelkezők), illetve Waldorf-iskolában jelenleg nem tanító tanárokat.

Szaktanárok figyelmébe ajánljuk: 
A jelentkezési lapon kérjük, jelöljétek meg, hogy a módszertani részben melyik évfolyam óráin szeretnétek
részt venni. A módszertani órák tartalma a tantárgyakat illetően: az adott évfolyamon tanítandó közismereti
tárgyak.  Csak egy  évfolyamot  lehet  megjelölni!  Segítségül  megadjuk a  két  lehetőséget,  melyek  közül
választhattok:

 Valamelyik alsó, vagy középtagozatos évfolyam csoportja: az akkreditáció sajátosságai miatt csak
egy évfolyamot lehet megjelölni, egy évfolyamcsoportban kell a jelenléti ívet aláírni! Vagyis egy
továbbképzésen csak egy csoportban lehet részt venni. Érdemes arra az évfolyamra jelentkezni, ahol
a legtöbb órátok van, vagy amelyik életkor a legjobban érdekel, a következő évben pedig meg lehet
nézni egy másik évfolyamot.

 Felsőtagozatos évfolyamcsoport:  a felsőtagozatos csoport óráin tantárgyakon átívelően esik szó a
pedagógiai kérdésekről.

Szaktanárokat az 1. évfolyamos csoportban sajnos nem tudunk fogadni.
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AZ IDEI TOVÁBBKÉPZÉS ÁTFOGÓ TÉMÁJA

Tanárszemmel

Előkészítő gondolatok a 2019. évi Tanév Előkészítő Műhelyre

Milyen elvárásaink lehetnek egy Waldorf-iskola tanári szobájába belépve? 

Lehetnek  ott  roppant  izgalmas  tárgyak,  melyek  kifürkészhetetlen  céllal  indulnak  be  az  egyes  órákra.
Lehetnek ott  kézimunkák és kézműves alapanyagok,  melyekkel  épp egy kolléga bíbelődik.  Lehetnek ott
egzotikus hangszerek, melyek meglepő hangon szólalnak meg. Lehetnek ott nagyon szép és igazi könyvek,
valamint  roppant  mélységű  cikkek,  újságok,  melyeket  csak  sajnálunk,  hogy  mind  nem  olvashatunk
egyszerre. És lehetnek képek is, melyek egy-egy időben lelki támaszként villannak elibénk, épp órát tartani
indulásunkban.

Ám kik azok, akik kollégákként vannak abban a tanáriban velünk együtt? Ők is időnként tűnhetnek izgalmas
sorsúnak, egzotikus érdeklődésűnek; szólhatnak mélyen és lelki támaszt adóként, és beszélhetnek roppant
meglepő dolgokról. De mi az, ami nap mint nap segít minket átélni,  hogy munkatársak vagyunk: valódi
tanárok? Olyan tanárok, akik nem önmagukat akarják megvalósítani; olyanok, akik nem pusztán kreatívak;
nem olyanok, akik az érdekesség, az újdonság és az egyénieskedés érzületében élnek. Miáltal válunk egymás
valódi társaivá a munkánkban, ha a pontosan meg nem értett vagy félreértett szellemtudomány alternatív,
ezoterikus  és  new ages  gondolatokkal,  fogalmakkal  és  gyakorlattal  keveredik egyre  több szülő,  s  egyre
gyakrabban a tanárok érzületében és mindennapjában egyaránt?

A tanári közös tér. Munkatárssá a közös szellemi tér által válhatunk. Egy ilyen közös szellemiség által már a
tekintetek és félszavak is elegendőek, hogy mindnyájan tanárként tevékenykedhessünk. Tanárokként, akik
munkájuk alapjának az egyénileg elmélyített szellemtudományos embertant tartják. Mert ha ez az alap, akkor
minden tevékenység forrásaként szolgálhat úgy, hogy a sokszínűség és az egyéniségek kavalkádja mögött
egy egyértelmű és következetes rend megtartó ereje húzódik. 

Ha egy tanáriba lépve ezt elvárhatjuk, akkor tudunk egymással arról beszélni: ne arra figyeljünk, hogy mit
kér egy gyermek vagy fiatal, hanem arra, hogy mit kellene kérnie. Ha ezt érzületként magunkévá tesszük,
akkor a 100. év nem pőre programsorozat, hanem életcsírát hordozó impulzus lehet.

Az előkészítő csoport nevében a leírást megalkotta:
G. Ekler Ágnes

a képzés szakmai vezetője
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A TOVÁBBKÉPZÉS ELŐADÓI ÉS TERVEZETT ELŐADÁSAIK

G. Ekler Ágnes (Perintparti Szó-fogadó Waldorf Iskola - Szombathely) 
"Kinek emberhez méltó gondja van..." - Munkánk áldott meghittségei

Krivácsy Zoltán (Fehérlófia Waldorf Iskola - Nemesvámos)
"Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni..." - avagy a Waldorf-pedagógia küldetése

Mezei Mihályné (Fészek Waldorf Iskola – Solymár)
"Messzire járunk..." - Természetszemlélet kicsiknél és nagyoknál. - Adalékok a természetrajz tanításához 

AZ ÉVFOLYAMONKÉNTI MÓDSZERTANI ÓRÁK ÉVFOLYAMFELELŐSEI

1. évfolyam Orliczki Zsuzsanna (Hámori Waldorf Iskola - Miskolc)

2. évfolyam Pékné Pintér Krisztina (Váci Waldorf Iskola)

3. évfolyam Szentmártony Yvonne (Pesthidegkúti Waldorf Iskola)

4. évfolyam Sümeghyné Buús Andrea (Perintparti Szó-fogadó Waldorf Iskola - Szombathely)

5. évfolyam Egyeztetés alatt

6. évfolyam Kormos Judit (Kékvölgy Waldorf Iskola – Pilisszentlászló)

7. évfolyam Tallós Péter (Kékvölgy Waldorf Iskola – Pilisszentlászló)

8. évfolyam Egyeztetés alatt

felsős évf.csoport G. Ekler Ágnes (Perintparti Szó-fogadó Waldorf Iskola - Szombathely) 

A FELSŐS ÉVFOLYAMCSOPORT OKTATÓI ÉS TÉMÁIK

G. Ekler Ágnes (Perintparti Szó-fogadó Waldorf Iskola - Szombathely)
1) A kölyök és a fiatalember (9. és 12. osztály) - Életkori sajátosságok
2) A B.közép és a lovag (10. és 11. osztály) -  Életkori sajátosságok
3) Az osztálykísérő, avagy az átváltozás négy éve

Krivácsy Zoltán (Fehérlófia Waldorf Iskola - Nemesvámos)
1-2) Pont és periféria - projektív geometria, természetismeret, Bothmer gimnasztika és általános embertan

Hegyi Csilla (Kispesti Waldorf Iskola)
1-2) Hegyi Csilla: A fúga mint geometriai szerkezet

Millei Éva (Kispesti Waldorf Iskola)
1-2)  Művészettörténeti lehetőségek a 11. osztályban
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A MŰVÉSZETI CSOPORTOKAT VEZETŐ OKTATÓK 

Az új akkreditáció szerint minden résztvevő 1 művészeti ágat választhat!

Bothmer-gimnasztika Tallós Péter (Kékvölgy Waldorf Iskola – Pilisszentlászló)

Euritmia Szentmártony Yvonne (Pesthidegkúti Waldorf Iskola)

Dráma Paulovics-Tompa Júlia (Kispesti Waldorf Iskola)

Ének-zene Thurnay Balázs (Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium)

Ének-zene Kormos Judit (Kékvölgy Waldorf Iskola – Pilisszentlászló)

Kézimunka Varga Edit (Fóti Waldorf Iskola) 

Agyagozás Martha Tabbal (Fészek Waldorf Iskola - Solymár)

Festés-rajz Makovecz Anna (ELTE Bárczy Waldorf-tanárképzés)
Téma: "Konfliktuskezelés a papíron..." avagy hogyan küzdjünk meg az 
ellentétekkel

Festés-rajz Hegedűs Miklós (Solymári Waldorf-tanárképzés)
Téma: Improvizációk a polaritások témájában; Az improvizációk kompozícióvá 
fejlesztése 

Táblarajz Kóró Ágnes (Fóti Waldorf Iskola)
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A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

A képzésre  minimum egy év Waldorf-iskolai  tanítási  gyakorlattal,  valamint a következő végzettséggel
lehet jelentkezni: egyetemi és/vagy főiskolai tanító, tanár végzettséggel, vagy „A magyar Waldorf-iskolák
kerettanterve” szerint a Waldorf-iskolák általános iskolai vagy gimnáziumi tagozatán pedagógus munkakör
betöltésére jogosító egyéb végzettséggel.
Fenti végzettséggel nem rendelkező, de Waldorf-iskolában minimum egy éve tanító pedagógus az iskola által
kitöltött nyilatkozat alapján jelentkezhet. A nyilatkozathoz formanyomtatványt a tanevelokeszito@gmail.com
e-mail címen, Kótai Zitától lehet kérni.

A JELENTKEZÉS MÓDJA

A  képzésre  kitöltött,  aláírt  Jelentkezési  lappal,  valamint  pedagógus diplomamásolat elküldésével
jelentkezhettek, a jelentkezési határidő betartásával. Minden tudnivaló szerepel a Jelentkezési lapon.
A Jelentkezési  lap letölthető a  www.waldorfhaz.hu honlapról,  a  Továbbképzések kategória  alól, vagy e-
mailben kérhető Kótai Zitától a tanevelokeszito@gmail.com e-mail címen.
Szervezési kérdésekben kapcsolattartó: Kótai Zita, tanevelokeszito  @gmail.com Tel.: 20/ 321 8036

A TOVÁBBKÉPZÉS DÍJA

A 2019-es Tanév Előkészítő Műhely díja: 35.000 Ft

SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS

A szállás és étkezés lehetőségeiről a jelentkezés lezárulta után küldünk kitöltendő nyomtatványt.

A TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI

A tanúsítvány kiadásának feltétele a 35 tanóra 90%-án való részvétel, valamint a tematikai egységek végére
előírt feladatok és a záróértékelés teljesítése. 
A képzés június 29-én a regisztrációval (14.00-16.15) kezdődik, július 3-án a módszertani zárással 
13.00-kor ér véget. 

AJÁNLOTT IRODALOM A KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ

Rudolf Steiner: Emberismereten alapuló nevelés és oktatás GA 302.a, 3. és 4. előadás
3. előadás: A szellemi emberismeret a pedagógia művészetének gyújtólángja (Stuttgart, 1920. szeptember 
21.)
4. előadás: A nevelés művészete a felnövekvő ember fizikai természetének és szellemi mivoltának 
kiegyensúlyozása (Stuttgart, 1920. szeptember 22.) 

Szeretettel várjuk jelentkezéseteket!

Budapest, 2019. április 1.

a Tané Előkészítő Műhely
szakmai előkészítői

és szervezői
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