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MEGHÍVÓ

a Waldorf-tanárok Tanév Előkészítő Műhelyére
Helyszín: Gödöllői Waldorf Iskola
Időpont: 2022. június 27 – július 1.

Jelentkezési határidő: 2022. május 10.

Kedves Tanárok, kedves Kollégák!

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  évet  már  letanított
kollégákat (osztálytanítókat, szaktanárokat)
Kiket nem tudunk fogadni: az iskolákban 2022 őszétől dolgozó új kollégákat (kivételt képeznek a befejezett
Waldorf-képzéssel rendelkezők) - számukra a "Kezdő Waldorf-tanárok nyári tábora" című képzést ajánljuk.

Szaktanárok jelentkezéséhez

A jelentkezési lapon kérjük, jelöljétek meg, hogy a módszertani részben melyik évfolyam óráin szeretnétek
részt  venni.  Csak egy évfolyamot lehet megjelölni!  Segítségül  megadjuk a két  lehetőséget,  melyek közül
választhattok:

 Valamelyik alsó, vagy középtagozatos évfolyam csoportja. A módszertani órák tartalma a tantárgyakat
illetően: az adott évfolyamon tanítandó közismereti tárgyak. 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 óráinak beharangozóját lásd alább.

Kedves 1-8. osztályban tanító szaktanárok!

Az elmúlt  évek tapasztalatai  alapján  azt  látjuk,  hogy a  megnövekedett  tanári  létszám miatt  sajnos  muszáj
elsőbbséget adnunk az osztálytanítóknak.

Kérjük,  hogy  Ti  is  jelentkezzetek  a  jelentkezési  határidőig.  A  beérkezett  szaktanári  jelentkezésekkel  a
jelentkezési határidő letelte után – jelentkezésük sorrendjében – töltjük fel a csoportokat. 
Mindenkit értesíteni fogunk! Megértéseteket köszönjük!

Kedves Felsőtagozatos szaktanárok!

Az elmúlt években a felsőtagozaton mozaikos módon, a keretek szabta lehetőségek szerint tananyagelemek és
tantárgyak  példáin  keresztül  igyekeztek  a  kollégák  képet  adni  az  egészséges,  életkor  szerinti  szellemi
táplálékról.  A kamaszok életkora azonban,  különösen manapság,  művészi  tanulási  folyamatot  kíván tőlünk,
melyben a folyamaton, a hangnemen, valamint az igaz kérdésként felmerülő igaz tartalmak kutatásán van a
hangsúly. A felsőtagozaton idén (és remélhetőleg eztán is) egy-egy teljes, művészi-szociális-megismerési  utat
járunk be. Azokra szabva, akik épp jelen vannak.

Az órákat tartja: G. Ekler Ágnes. A folyamat témája: Tanítani – magyarázat helyett (Egy átfogó kultúrtörténeti
epocha. Hangnem, egyéni munka, források, zárómunka.)
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A 2022-ES TOVÁBBKÉPZÉS ÁTFOGÓ TÉMÁJA

Gyöngyhalászat a káoszban

Tépáz minket a világ, és tépázza a tanítványainkat is.  A ziláltság állandósult.  Folyamatosan fordulnunk kell:
változni, változtatni, megszokni a váratlant, túlélni a váltást. Möbius-szalagban haladunk a mindennapjainkban,
de ezt a szalagot mi alkottuk. Kulcsszó lett a másként: minden nap, minden percben az egyensúlyban maradás a
legnagyobb feladat. Hihetetlen dolgok történnek, és tudjuk, hogy ez így lesz egy darabig, mégis újra és újra
kifordulnak a mindennapok a sarkukból. A félreértések önmagukba záródó kényszermonológokká merevedtek. A
dialógusok  kinyilatkoztatásokká.  Mindenki  mondja  a  magáét.  A külső  kényszerek  gondolati  kényszereket
teremtettek. Félő, hogy a nagy malom tovább őröl, és még inkább szétszedik az eddig és alaposan megtépázott
osztályokat, kollégiumokat és tanárembereket. 

Az életerők és az élet támadás alatt áll. Mi pedig tovább kell tanítsunk. Ki-ki adja át, mesélje el, mutassa meg,
hogyan csihol erőt önmagából. Hogyan tudja örömmel átélni a változást. Hogyan hangolja át az akaratát. Miként
látott  egy-egy abszurd helyzetben lehetőséget.  Hol találhatnak a kollégák olyan utat,  amely valóban általuk
valósul meg? Miből kell több, sokkal több, és mit kell elengedni - akár teljesen? 

A korszakváltás, amit megélünk, egyértelművé teszi az értéket és az értéktelent. Ki kell mondani, amit eddig
elnéztünk, elhallgattunk. Mesterségesen blokkolni igyekezett felébredésünkben magas szintű munkát, méghozzá
szellemi  munkát  kell  végezzünk.  Amit  teszünk,  gyógyító  szándékkal  kell  tegyük.  Ahogy  tavaly  a
Tanévelőkészítő válasz tudott lenni a történteknek, úgy az idén is megmutatkozhat talán: igen apró dolgok is igen
fontosakká válhatnak. 

AJÁNLOTT IRODALOM A KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ

Rudolf Steiner: Kortörténeti szemlélődések 3-9. ea. (GA 173)
Rudolf Steiner: Az év körforgása mint a Föld lélegzésének folyamata... 5. ea. (GA 223)

A TOVÁBBKÉPZÉS ELŐADÓI ÉS TERVEZETT ELŐADÁSAIK

Gyuricza László
Vak-világ vagy Nap-Világ? Világ-látás és Világ-kép a tudati lélek próbatételeinek korszakában 
Silye Imre
Ember-napunk egyensúlyteremtő ereje 
G. Ekler Ágnes
Közép-iskola 

AZ ÉVFOLYAMONKÉNTI MÓDSZERTANI ÓRÁK ÉVFOLYAMFELELŐSEI

1. évfolyam Somorjai Miklós (Pesthidegkúti Waldorf Iskola)

2. évfolyam Galsai Zsolt (Pesthidegkúti Waldorf Iskola)

3. évfolyam Exner Mónika (Csillagösvény Waldorf Iskola – Budapest, Kamaraerdő)

4. évfolyam Nemerey Péter (Mandulafa Waldorf Iskola – Pécs)

5. évfolyam Pékné Pintér Krisztina – Waldorf-pedagógus

6. évfolyam Ruszkay Andrea (Gödöllői Waldorf Iskola)

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

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

felsős évf.csoport G. Ekler Ágnes – Waldorf-pedagógus
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A MŰVÉSZETI CSOPORTOKAT VEZETŐ OKTATÓK 

Minden résztvevő 1 művészeti ágat választhat!

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

Euritmia Szepesi Andrea (Aranyliget Waldorf Iskola – Kecskemét) 

Dráma Paulovics-Tompa Júlia (Kispesti Waldorf Iskola)

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

Kézimunka Varga Edit (Fóti Waldorf Iskola) 

Agyagozás Tabbal, Martha Pires (Fészek Waldorf Iskola – Solymár) 

Festés-rajz Makovecz Anna (ELTE Bárczi Waldorf-tanárképzés)

Táblarajz Kóró Ágnes (Fóti Waldorf Iskola)

Beszédművelés Rácz Rita Cecília (ELTE Bárczi Waldorf-tanárképzés)

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 2022-es Tanév Előkészítő Műhely díja: 36.000 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 27-én a regisztrációval (14.00-16.15) kezdődik, július 1-én a módszertani zárással 13.00-
kor ér véget. 

Szeretettel várjuk jelentkezéseteket!

Budapest, 2022. április 14. a Tanév Előkészítő Műhely
          szakmai előkészítői és szervezői        
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