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I N F O R M Á C I Ó K  

 

 

Kérünk Benneteket, hogy a linken található űrlapon  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJaU97KkefJOPIyDh

nLcn5n1l-rJ0mwqhS_k534npXC4cxTw/viewform 

legkésőbb  2019. július 18-ig jelentkezzetek! 

NE FELEDD KITÖLTENI, MAGADBAN HORDOZNI ÉS 

MAGADDAL HOZNI A SZEMÉLYES KÉRDÉSEDET! 

Bővebben: a meghívó szövegében, emailben, jelentkezési lapon. 
 

 

A részvételi díjat (7.000 ft) készpénzben kérjük a helyszínen 

fizetni.  A befizetést követően számlát adunk.   

 

 
 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk:  

Demkó Marianna 

Tel.: 06 20 346 7632 

e-mail: demko.marianna@waldorf.hu 

 

 

Helyi szervezés, szállás, étkezés:  
Árva-Szabó Ildikó 

Tel.: 06 70 772 3536  

e-mail: arvaildi@googlemail.com 

  
   
 

 
 
 
 
 
 
 

MEGHÍVÓ 

 

Tanévindító  Műhelyre 

 
2019. augusztus 22-23 

 

ÁTALAKULÁSOK 
 

 

Helyszín: Sashalmi Waldorf Iskola 
1163 Budapest, Thököly út 13. 

Bejárat az Elemi utca felől! 
 

 

 

Kedves óvónők, osztálytanítók, szaktanárok, felsős tanárok! 

 

 Immár negyedik éve rendezzük meg a tanév elején, augusztusban 

a Tanévindító Műhelyt, melyre szeretettel várunk minden Waldorf-

pedagógust. Ez az a továbbképzés, ahol újak és régiek, Waldorf-óvónők és 

Waldorf-tanárok együtt készülhetnek az új tanévre, az új nevelési évre. 

2016-ban a Tanácsadók Fórumából indult el a kétnapos képzés, válaszul a 

mozgalomban érzékelt szükségletekre. A műhely célja, hogy teret adjon a 

találkozásoknak, kérdéseknek; tudásunk felfrissüljön, új impulzusokat 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJaU97KkefJOPIyDhnLcn5n1l-rJ0mwqhS_k534npXC4cxTw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJaU97KkefJOPIyDhnLcn5n1l-rJ0mwqhS_k534npXC4cxTw/viewform
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kapjunk, elmélyítse pedagógiánk szellemi hátterét, pedagógusi munkánkat és új 

lendülettel indulhassunk az újabb tanévre.  

Az eddigi műhelyek szellemi impulzusát a Föld-fejlődés történetének 

megismerése, végigkísérése ihlette. 2016-ban a Szaturnusz és a Szaturnusz 

szférájából eredő hő (lelkesedés) inspirálta a közös munkát. A 2017-18-as tanévre 

készülődvén a második szféra, a régi Nap-megtestesülésének ereje, fejlődési fázisa 

ösztönözhetett bennünket, mely a fény, a hő és a levegő minőségeket rejtette 

magában. Tavaly együtt áramolhattunk a mozgalomban élő kérdésekkel, a régi 

Holdból induló erőkkel, de nem landoltunk a Holdon. Idén belemerülünk ezekbe 

a Hold erőkbe, hogy jövőre, immár betöltve a 100. születésnapot is, megérkezzünk 

együtt a Földre.  

 
Az idei műhely különlegessége, hogy azt kérjük a résztvevőktől, hogy hozzanak 

magukkal egy kérdést, amire ők maguk keresik a választ: Neked mire van 

szükséged? – személyes sorsodban, saját életedben; intézményed közösségében/a 

kollégium közös munkájában/a pedagógiai/gyerekekkel kapcsolatos munkádban? 

Milyen kérdést hordozol magadban az átalakulásokkal kapcsolatban? Mit keresel 

a világban, mit tud(nál) adni a világnak? Kérjük, hogy ezt a kérédst írd be a 

jelentkezési lapba, hordozd magadban és hozd magaddal a műhelyre! 

 

Tapasztalt és lelkes előadóink jó szívvel mondtak igent a felkérésünkre, és bár 

éppen csak most fejeződik be a tanév, már a jövő évkezdést segítő gondolatát 

érlelgetik magukban. Reméljük, hogy idén augusztusban is sokan fogunk 

találkozni és együtt-képződni, és ez a továbbképzés is hozzájárul a Waldorf-

pedagógia megújulásához. Ezúton kérjük az óvodai és az iskolai közösségek és 

kollégiumok tagjait, hogy a tanév kezdetét megelőzően próbáljanak erőt és 

időt áldozni a Waldorf-pedagógia lényegét érintő közös munkára. A 

Tanévindító Műhely nyitott minden Waldorf-pedagógus számára. Találkozunk 

augusztusban! Addig is jó pihenést kívánunk! 
 
     

Budapest, 2019. 05. 27.     Demkó Marianna   

 

 

 

A  M Ű H E L Y  P R O G R A M J A  

 

 

2019. augusztus 22. csütörtök 

 

9.00 - 10.00   Érkezés, regisztráció, befizetés 

10.00 - 12.00 Közös kezdés; Történet: G. Ekler Ágnes; Reggeli előadás: 

Karkus Ottó  

12.00-12.30  Szünet 

12.30-13.30  Művészeti foglalkozások: kézimunka, térdinamika-Bothmer, 

agyagozás, dinamikus formarajz; „Együtt a Földdel” 

13.30-14.45  Ebédszünet 

14.45-15.45 Szekciós csoportmunkák forgószínpadszerűen 

15.45-16.15 Szünet 

16.15-17.15  Művészeti foglalkozások: kézimunka, térdinamika-Bothmer, 

agyagozás, dinamikus formarajz; „Együtt a Földdel” 

17.15-17.30 Szünet 

17.30-18.30 Szekciós csoportmunkák forgószínpadszerűen 

18.30 – Vacsora,  szabad idő 

Az esti órákban lehetőség van egyéni kezdeményezésekre. Amennyiben 

van ilyen javaslatod, kérlek, írd meg a demko.marianna@waldorf.hu  

email címre.   

 

   

2019. augusztus 23. péntek 

 

8.30 - 10.00 Közös kezdés, reggeli előadás: Mezei Katalin 

10.00-10.30 Szünet 

10.30-11.30 Szekciós csoportmunkák forgószínpadszerűen 

11.30-11.45 Szünet 

11.45-12.45 Művészeti foglalkozások: kézimunka, térdinamika-Bothmer, 

agyagozás, dinamikus formarajz; „Együtt a Földdel” 

12.45-14.00 Ebédszünet 

14.00-15.00 Szekciós csoportmunkák forgószínpadszerűen 

15.00-15.30 Szünet 

15.30-17.30 PROJEKTED végzett Waldorf-diákokkal, Zárótörténet, mese: 

Márföldi Erika 
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