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Kedves Kollégák!
2019. március 1-2-án és április 25-26-án indítjuk a “Waldorf-nyelvtanárok Műhelye” 30
órás akkreditált pedagógus továbbképzésünket. A továbbképzés a Waldorf-iskolákban
legalább 1 éve tanító nyelvtanároknak szól.
A képzés célja:
A Waldorf pedagógia és az antropozófiai emberkép alapján segítse a gyakorló
nyelvtanárokat abban, hogy a különböző korosztályok sajátosságait és a nyelvtanítás
kapcsolatát, a tanulási környezet szerepét, a nyelvtanítás taneszközeit és ezek
kiválasztásának különböző aspektusait megismertesse, elmélyítse a résztvevőkben,
találkozhassanak a kollégák a különböző nyelvszemléleti és tanuláselméleti
megközelítésekkel, a Waldorf-iskolában nyelvórákon alkalmazható módszerekkel és
technikákkal. Segítse a tanár reflexióra és önreflexióra való képességének fejlődését,
valamint azt, hogy munkájukra, mint belső fejlődési útra legyenek képesek tekinteni.
A jelentkezés feltétele és módja:
Egyetemi vagy főiskola szintű nyelvtanár szakos végzettség és/vagy Waldorf-nyelvtanári
végzettség vagy „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” szerint a Waldorf-iskolák
általános iskolai, illetve felső (gimnáziumi) tagozatán pedagógus munkakör betöltésére
jogosító egyéb szakképzettség.
Kérjük, a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, az állami és amennyiben van a Waldorfirányú képesítésről szóló dokumentum másolatokat a jelentkezéssel egy időben a
demko.marianna@waldorf.hu email címre küldjétek el! Ezen dokumentum(ok) feltételét
képezik a továbbképzésre való jelentkezésnek és a részvételnek, ezek hiányában sajnos
akkreditált hallgatóként senkit nem áll módunkban fogadni.
Csoportlétszám: 20-40 fő.
A továbbképzés időpontjai:
2019. március 1. péntek 10.00-17.40
2019. március 2. szombat 9-00-10-30
2019. április 25. csütörtök 10.00-17.40
2019. április 26. péntek 9.00-10-30
záró nap: április 26.
A továbbképzés helyszíne: Sashalmi Waldorf Iskola, 1163 Budapest Thököly út 13.
Bejárat az Elemi utca felől! (Az első nap az iskola közelében lévő épületben - gyalog pár
percnyire - lesz megtartva a műhely.)
A jelentkezés határideje: 2019. február 19. kedd 12.00
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A tanúsítvány kiadásának feltétele:
A tanúsítvány kiadásának feltétele a 30 tanóra 90%-án való részvétel, valamint a
záróértékeléshez szükséges feltételek elvégzése.
A záróértékeléshez és a tanúsítvány megszerzéséhez szükségesek az alábbiak:
1. Két tanóra hospitálás Waldorf-iskolai nyelvórán a két képzési időpont között.
2. Hospitálási napló készítése az egyik látogatott óráról megadott szempontok alapján.
3. Egy óravázlat elkészítése minimum 1 - maximum 3 oldalban terjedelemben.
4. A tervezett óra egy részletének prezentálása.
Az írásbeli összegzés leadásának határideje: a továbbképzés zárását követő 10.
naptári nap.
A résztvevők által biztosítandó eszközök:
Jegyzetfüzet, íróeszköz, a mozgásos feladatokhoz kényelmes, mozgásra alkalmas ruházat.
A továbbképzés díja: 32.000 Ft
A befizetés határideje: A jelentkezési határidő lejárta után számlát küldünk a Pénzügyi
teljesítés adatai rovatban megadott névre és címre. A képzés díját 2019. február 27-ig
kérjük átutalni a számlán megadott bankszámlára, közleményként feltüntetve a Waldorf
Háztól kapott számla sorszámát (WH119/xxxx)!
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.
A részvételi díjon felül a résztvevőket terhelő egyéb költségek: étkezés és szállás költsége,
utazási költség, a résztvevők által biztosítandó anyagok és eszközök költsége.
A visszalépés, vagy a kimaradás, sikertelen teljesítés jogkövetkezményei:
Amennyiben a Résztvevő a képzés időtartamának 10 %-át meghaladó mértékben
igazolatlanul mulaszt (a továbbképzéstől távol marad), a továbbképzés elvégzéséről
tanúsítványt nem kaphat, továbbá a már befizetett továbbképzési díjat elveszti, azt a
Szervezőtől vissza nem követelheti.
A továbbképzés meghívott előadói, foglalkozásvezetői:
Sósné Pintye Mária – előadó, csoportvezető tanár
A művészeti csoportokat vezető tanárok:
Kormos Judit – ének-zene
Méhes Csaba – bohóctechnika
Vértes Anikó –kézimunka
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A résztvevők számára kötelező szakirodalmi jegyzék:
Rudolf Steiner: A nevelés művészete (Metodika-didaktika) 9. fejezet 114-124. o.
2004 Budapest, Genius
A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve

Jelentkezés és további információk:

Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet
1075 Budapest, Asbóth u. 17., félemelet 2.

Szakmai koordinálás és szervezés:
Demkó Marianna
demko.marianna@waldorf.hu
06 20 346 7632

Helyi szervezés:
Faragó Lívia
farago.livia@gmail.com
06 20 626 5115
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