“A közép-tagozat minősége”

Nemzetközi továbbképzés Waldorf-tanároknak
a középtagozatos pedagógia embertani hátterének elmélyítésére
és a pedagógiai módszertan megújítására

Tájékoztató a részvétel feltételeiről és a
jelentkezésről

27 órás kétnyelvű (magyar és német) továbbképzés

2021. augusztus 5 – 8.
Váci Waldorf Iskola
(2600 Vác, Téglaház út 1620/7 hrsz.)

IAO, Internationale Assotiaiton für Waldorfpädagogik in Mittel und Osteuropa und weiter östliche Ländern e.V.
Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet

Kedves Tanárok!
2021-ben is szeretnénk megrendezni az IAO támogatásával a középtagozatos pedagógia embertani
hátterének elmélyítésére és a pedagógiai módszertan megújítására nemzetközi továbbképzést Waldorftanároknak. A középtagozat szakmai elmélyítésére szolgáló továbbképzés a következő pedagógiai
célok elérésében szeretne segítséget nyújtani:
- abban, hogy szokásokat és az általános tantárgyi tartalmakat a tanár egyéni, oktatási, nevelési
szemléletmóddá tudja formálni;
- a témákat és a módszereket sikerüljön fantáziával áthatni;
- nyíljon lehetőség a fenomenológiai lépések begyakorlására a természettudományos
tárgyakban;
- a témák elmélyítő feltárása történjen meg más tárgyak megközelítéséből is;
- nyíljon lehetőség művészeti tartalmak gyakorlására.
Az embertani szempontok, a gyermeki fejlődési szakaszok a tárgyalt témák összefüggésében kerülnek
feldolgozásra.
A továbbképzés szakmai vezetője: Mezei Katalin
A továbbképzés előadója: Claus-Peter Röh, az Általános Antropozófiai Társaság Szellemtudományi
Főiskola Pedagógiai Szekciójának vezetője
Művészeti foglalkozások vezetői:
Sam Betts – táblarajz
Boromissza Dóra - zene
Czakó Anikó: euritmia
Tolmácsok: Árvainé Volentár Éva és Pálvölgyi Nóra
A továbbképzés időpontja:
2021. 08. 05. - 08. 08. (Csütörtök délután 16 órától vasárnap 17 óráig.)
A továbbképzés helyszíne:
A Váci Waldorf Iskola. Címe: 2600 Vác, Téglaház út 1620/7 hrsz.
Kiket várunk a továbbképzésre:
 magyarországi, romániai, csehországi, szlovákiai és más közép-európai középtagozatos vagy
középtagozat tanítása előtt álló Waldorf-osztálytanítókat, szaktanárokat
 érdeklődő felsős tanárokat
 képzéseken oktató tanárokat
A képzés min. 40 fő résztvevővel indul. 60 fő fogadására van lehetőségünk. A továbbképzésről
igazolást tudunk kiállítani.
Választott művészeti foglalkozás:
A jelentkezési űrlapon lehet jelentkezni a művészeti foglalkozásokra is. Minden résztvevő az euritmia,
a táblarajz és az ének-zene közül egy művészeti foglalkozáson vesz részt 8 alkalommal. A jelentkezési
űrlapon, kérjük a sorrendet bejelölni (melyiket választja a résztvevő első, második ill. harmadik
helyen!) A jelentkezések beérkezésének sorrendjében töltjük fel a művészeti csoportokat.
Jelentkezési határidő: 2021. június 15. kedd 24.00. Kérjük, a jelentkezési határidő pontos betartását!
A képzésre jelentkezni az alábbi online jelentkezési lapon lehet:
https://forms.gle/tdFmrRipnZdw1e9M8
A továbbképzés díja: 25.000,- Ft/fő. A képzési díj nem tartalmazza az étkezés, a külső szállás, az
utazás költségeit. Írószert, füzetet, euritmia csoportba euritmiacipőt mindenki hozzon magával.
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A jelentkezési határidő lejárta után a részvételi díjról számlát küldünk a Pénzügyi teljesítés adatai
rovatban megadott névre és címre, melyet kérünk a számlán feltüntetett fizetési határidőre átutalni a
számlán feltüntetett bankszámlaszámra. Kérjük, közleményként tüntesse fel a Waldorf Háztól kapott
számla sorszámát (WH21/xxxx)!
A részvételi díj az étkezési és az egyénileg intézett szállás költségeket nem tartalmazza. Az étkezéssel
kapcsolatos lehetőségekről a résztvevőket külön fogjuk értesíteni.
A lemondás feltételei
 2021. június 25-ig történő lemondás esetén a részvételi díjtól eltekintünk, a befizetett összeget
visszatérítjük.
 2021. június 26. utáni lemondás esetén nem áll módunkban a részvételi díj megfizetésétől
eltekinteni. Ez alól kivételt képez a koronavírus fertőzés, vagy ahhoz kötődő karantén helyzet
miatti lemondás.
Szükség esetén szociális támogatás kérhető a részvételi díj és étkezés támogatásához a szolidaritási
keretünk terhére. A kérelmet a jelentkezéssel egyidejűleg az indoklás és az összeg megjelölésével
kérjük a radics.helga@waldorf.hu email címre elküldeni. A támogatás tényéről és összegéről a
jelentkezési határidőt követő héten értesítést küldünk.
A programból való kimaradás, illetve visszalépés jogkövetkezményei:
A jelenléti feltétel nem teljesítése esetén Igazolás nem adható ki. Amennyiben a Résztvevő a képzés
időtartamának 20%-át meghaladó mértékben igazolatlanul mulaszt (a továbbképzéstől távol marad), a
továbbképzés elvégzéséről igazolást nem kaphat, továbbá a már befizetett továbbképzési díjat elveszti,
azt a Szervezőtől vissza nem követelheti.
Szállás:
Az iskolában lehetőség van ingyenesen a tantermekben aludni, vagy az udvaron sátrat felállítani. 3-3
férfi és női zuhanyzó van az iskolában. Aki az iskolában szeretne szállást, kérjük, hozzon magával
matracot, hálózsákot, kispárnát, lepedőt és szállásigényét jelezze a jelentkezési lapon. Aki nem az
iskolában szeretne szállást, az egyénileg tudja intézni.
Tavaszi üdvözlettel, bizakodva várjuk a jelentkezéseket!
A továbbképzés szakmai tartalmával kapcsolatban:
Mezei Katalin
☎+36 30 393 6333
mezei.katalin@gmail.com
Jelentkezéssel kapcsolatban:
Radics Helga
☎+36 70 338 7079
radics.helga@waldorf.hu
Számlázással kapcsolatban:
Gaál Judit
☎+36 30 425 9431
gaal.judit@waldorf.hu
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