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Kedves Waldorf-Óvónők, Kedves Waldorf-óvodai Munkatársak! 
 
Ebben az évben megújult formában – 30 órában – tartjuk meg a Waldorf-óvodapedagógiai 
akkreditált továbbképzésünket július 1-3. között. Az előzetesen tervezett időpont 
módosult, hétfő reggel 9 órakor kezdünk és szerdán este 20 órakor fejezzük be a képzést. 
A munkaformát a hét életfolyamat továbbra is áthatja, a tartalom a 
 

A mindennapi munkától az ideáig – a kisgyermekkor sajátosságainak megfelelő 
életgyakorlat a kisgyermekkor vallásosságának ápolásáért 

címet kapta. 
 
A továbbképzés a Waldorf-óvodapedagógia alapjait már ismerő óvodapedagógusoknak 
szól és nyitott minden Waldorf-óvodában dolgozó óvodai munkatárs számára is. 
Tanúsítványt felsőfokú óvodapedagógus diplomával rendelkező résztvevő kaphat, 
amennyiben teljesíti az előírt követelményeket. 
 
A továbbképzés célja a Waldorf-óvodapedagógiai ismeretek bővítése, elmélyítése, a 
meglévő pedagógiai képességek felfrissítése, fejlesztése, az intuitív nevelői attitűd 
erősítése, az együttműködés és a reflektivítás képességeinek gyakorlása. Elmélet–
művészet–gyakorlat folyamata a kisgyermek neveléséért.  
 
Hivatalos adatok 
A továbbképzés alapítója és indítója a Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet (1075 
Budapest, Asbóth u. 17.) Alapítási engedély nyilvántartási száma: 12-19/2019.  
 

Rövid összefoglalás a továbbképzés formájáról 
 

Tematikai egységek 
I. Közös kezdés a formarajz művészeti gyakorlata által. 

II. Önnevelés a kisgyermek fejlődési sajátosságainak ápolásért – plenáris előadás 
párbeszédben. 

III. A nevelői önismeret a művészeti tevékenységek által – kiscsoportos művészeti 
foglalkozás és egyéni munka. A napi előadás témájának elmélyítése az euritmia és 
a megfigyelés művészete által. 

IV. Agyagozás és formázás – csoportos művészeti foglalkozás. A belső akarat 
felébresztése az anyag művészeti megmunkálása, formázása által. 

V. Belépés a tudatosságba – témafeldolgozó, önálló egyéni és konferenciamunka. 
VI. Napzáró visszatekintés – a  reflexió és a visszatekintés gyakorlata a nevelői 

munkáért. 
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Egy továbbképzési nap felépítése 
9.00 – 9.45     Formarajz – közös kezdés 
9.45 – 11.00   Előadás – a nap témájának kifejtése,  
                  a művészeti és gyakorlati foglalkozások gondolati bevezetése 
11.30 – 12.30 Euritmia / Megfigyelés művészet – művészeti foglalkozás két csoportban 
12.30 – 13.30 Megfigyelés művészet / Euritmia – művészeti foglalkozás két csoportban 
15.00 – 16.30 Agyagozás és formázás – művészeti foglalkozás 
16.30 – 17.00 Egyéni munka – önálló témafeldolgozás 
17.00 – 18.00 Konferenciamunka – kiscsoportos témafeldolgozás 
18.15 – 19.15 Napzáró visszatekintés – fórumbeszélgetés 
 

 
A továbbképzés meghívott előadói, szakmai vezetői 

 
Barcsik Ágota euritmista, Ivaskó Ilona Waldorf-óvónő, Martin Keizer 
művészetterapeuta 

 
Irodalomjegyzék 

 
Valamennyi résztvevő számára a továbbképzés alapja a kötelező szakmai irodalom 
ismerete. 

 
Kötelező irodalom: 
 Steiner, Rudolf: Az ember talánya (Budapest, 2003., Új-Mani-fest Kiadó, 93-108. o.) 
 Steiner, Rudolf: Gyermeknevelés, A gyermek játékai GA 301 (Budapest, 2005., Élőszó 

Kiadó, 3-57. o.) 
 Steiner, Rudolf: Az ember 12 érzékszerve (Előadás: 1921.VII.22., GA 206.) (Budapest, 

1921., Magyar Antropozófiai Társaság, kézirat) 
 Trostli, Roberto: Amint a Mennyben, úgy a Földön is – A Tanári Kollégium feladatai 

a Waldorf-pedagógia alapító impulzusának fényében (Budapest, 2013, Waldorf Ház 
Pedagógiai Szolgáltató Intézet) 

 
Ajánlott irodalom: 
 Soesman, Albert: Tizenkét érzék-Az érzékelés új megközelítése (Budapest, 2006., 

Kláris Kiadó és Művészeti Műhely) 
 Családkonferencia, Dornach: Az otthon és a családi élet új megközelítésben 

(Gyöngyös, 2003., Mélyvölgyhegyi Líceum Alapítvány) 
 

A résztvevők által biztosítandó eszközök 
 

A résztvevőknek az alábbi eszközöket kell a magukkal hozni: 
 euritmia foglalkozáshoz euritmia cipő 
 megfigyeléshez vázlatfüzet 
 jegyzetfüzet 

 íróeszközök – ceruza (B, B3 grafit), színes ceruza, toll 
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A tanúsítvány kiadásának feltétele 
 

Az akkreditált továbbképzés bemeneti feltételeinek megfelelő résztvevők – akik felsőfokú 
óvodapedagógusi diplomával rendelkeznek – tanúsítványt kapnak a részvételről, 
amennyiben a tanúsítvány kiadásának alábbi feltételeit teljesítik. Azok a résztvevők, akik 
nem rendelkeznek a felsőfokú óvodapedagógusi diplomával, de teljesítik a tanúsítvány 
kiadásának feltételeit, igazolást kapnak a részvételről. 
 
A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

 az órák 90%-án való részvétel; 
 egyéni írásos záródolgozat elkészítése 2 területen: 

1) az egyéni munkafolyamat önértékelő írásbeli összegzése 
2) az egyén konferenciamunkához való kapcsolódásának önértékelő írásbeli 

összegzése 
 
A záródolgozat formai követelménye: A4 méretben készített ápolt, strukturált, gondozott, 
olvasható írásos levél min. 1., max. 3 oldal terjedelemben. 
 
Az értékelés szempontja: A továbbképzés tartalmával, a napi előadások témáival, 
művészeti és gyakorlati munkáival való koherencia és a reflektív szemlélet megjelenítése.  
 
Az elérhető minősítés: megfelelt / nem felelt meg 
 
 

Jelentkezés és részvétel feltételei 
 
A jelentkezés feltétele 
 főiskolai  óvodapedagógus végzettség VAGY 
 a Waldorf-óvodák Nemzetközi Szövetsége által elismert Waldorf-óvodapedagógiai 

elméleti és gyakorlati képesítés VAGY 
 nevelő munkát segítő munkakör betöltése Waldorf-óvodában 

 
Kérjük, hogy mind az állami, mind a Waldorf-irányú képesítésről szóló dokumentum 
másolatát a jelentkezéssel együtt küldjétek el!  
 
Csoportlétszám: 12-30 fő. 
A továbbképzés időpontja: 2019. július 1-3., hétfő - szerda 
A továbbképzés helyszíne: Közép-budai Waldorf Általános Iskola és AMI 1021 Budapest, 
Tárogató u. 2-4.  
 
A jelentkezés módja 
A mellékelt (illetve a www.waldorfhaz.hu/aktualis-kepzesek oldalról letölthető) 
jelentkezési lapot pontosan kitöltve kérjük Gaál Juditnak címezve a 
gaal.judit@.waldorf.hu e-mail címre vagy a Waldorf Ház irodájába postán: 1075 Budapest, 
Asbóth u. 17. címre elküldeni. 

 
A jelentkezés határideje: 2019. május 20., hétfő 

 
A továbbképzést min. 15 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani.  

http://www.waldorfhaz.hu/aktualis-kepzesek
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A továbbképzés részvételi díja: 25.000,- Ft (A részvételi díj a résztvevő napközbeni 
ellátását, szállását nem tartalmazza, étkezésről, szállásról lásd az Ellátás-szállás c. részt.) 

 
Kérjük, jelezzétek, amennyiben a teljes részvételi díj megfizetése nehézséget okoz. 
Szeretnénk, ha anyagi okokból senki nem mondana le a továbbképzésről, ezért a 
továbbképzés költségvetésében elkülönítettünk egy támogatási alapot. A támogatási 
kérelmet indokolással és a kért kedvezmény összegének megjelölésével együtt a 
jelentkezéssel egy időben, írásban kérjük. 
 
A részvételi díj befizetés határideje: a számlán feltüntetett fizetési határidő, de legkésőbb 

2019. június 21., péntek 
 
A lemondás feltételei 

 2019. május 31-ig történő lemondás esetén a részvételi díjtól eltekintünk, a 
befizetett összeget visszatérítjük. 

 2019. május 31. utáni lemondás esetén nem áll módunkban a részvételi díjtól 
eltekinteni. 

 
Ellátás  szállás 

 
Az ellátás, szállás a helyszínen, a Waldorf Háztól részben függetlenül biztosított. Az 
ellátások megrendelhetőek a jelentkezési lap étkezés- és szállásigénylés részében és a 
helyszínen készpénzben fizetendőek a regisztrációkor.  
 
 
Étkezés, büfé 
Az IBS épületében található étterem 950,- Ft/adag térítésidíj ellenében tud ebédet 
biztosítani. A reggeli és vacsora étkezéseket mindenkinek önállóan kell megoldania, az 
iskolában alvóknak a hűtőhasználat és tea/kávé készítési lehetőség biztosított. 
 
A továbbképzés ideje alatt egy egyszerű (tea, kávé, frissítő innivaló, harapnivaló – 
gyümölcs, zöldség, sütemény) kínálatú büfét biztosítunk, amelynek ára 1.500,- Ft/3 nap. 
 
Szállás 
A közép-budai Waldorf-iskolában a tantermekben biztosított az alvási lehetőség, saját 
matracon, hálózsákkal. A vidékről érkező résztvevők már vasárnap estétől elfoglalhatják 
a szállásukat és a kora esti zárási időpont miatt csütörtök reggelig is maradhatnak. Az 
iskolában 1 zuhanyzó van, ezért korlátozott az iskolában alvók száma. Nagyobb igény 
esetén van lehetőség a közeli Waldorf-óvodában is szállást igényelni, ennek igénybevétele 
a jelentkezések függvénye. A szállás díja: 2.000,- Ft/4 éjszaka, amellyel az iskolát 
támogatja a résztvevő.   

 
 
Budapest, 2019. április 26. 
 
 
 
       Gaál Judit s.k. 


