
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves kollégák, konferenciavezetők, intézményvezetők, kedves fenntartók! 

Örömmel látjuk, hogy idén is igény van a kezdő Waldorf-tanároknak szóló nyári továbbképzésünkre, 

melyre szeretettel várjuk azokat a kezdő Waldorf-tanárokat, akik 2020 őszétől kezdik Waldorf-

pedagógusi pályafutásukat.   

A továbbképzés programja:  

Bevezetés a Waldorf-iskolában folyó pedagógiai munkába, bemutató órák, művészeti foglalkozások 

(bővebben a mellékelt órarendben) 

Szakmai vezetők: Dr. Véghné Csuka Rita, Millei Éva, Vidákovich Emese és Fogarassy Borbála 

Művészeti tanár: Katona András; Hegedű-, és zongorakísérő: Haraszti Krisztina 

Időpontja, helyszíne:  

2020. július 13-17., Kispesti Waldorf Iskola, Budapest, Vécsey u. 9-13, 1193 

Jelentkezési határidő:  2020. június 19., péntek éjfél. A képzés max. 25 fő részvételével indul. A 

jelentkezéseket beérkezési sorrendben vesszük figyelembe, 25 fő felett várólistára kerülnek a 

jelentkezők. 

A jelentkezéseket az alábbi űrlapon kérjük jelezni:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwEUmKteIYXawch2wuJZl4LtDqYqZYVNSJUsncDSTeeC

Ekug/viewform 

A képzés díja: 36.000 Ft  

Továbbképzésünkkel szeretnénk egy eddig nem bejáratott finanszírozási formát, mint hagyományt 

megteremteni. A képzés díját alapelveink szerint 3 forrásból lehet finanszírozni.  

A jelentkezőket kérjük, hogy minden esetben fizessenek önrészt. Kérjük az intézményeket és a 

fenntartókat, hogy részben támogassák az új tanáraikat. A Waldorf Ház a képzés díjára a szociális 

keret erejéig szociális kedvezményt tud biztosítani. 

"A szépet csodálni, 

az igazat óvni, 

a nemeset tisztelni, 

a jót körülölelni. 

Ez vezeti az embert az 

életben célokhoz. 

Cselekvésben a helyeshez, 

érzésben a békéhez, 

gondolkodásban a 

fényhez.” 

Rudolf Steiner 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwEUmKteIYXawch2wuJZl4LtDqYqZYVNSJUsncDSTeeCEkug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwEUmKteIYXawch2wuJZl4LtDqYqZYVNSJUsncDSTeeCEkug/viewform


A részvételi díj megfizetéséhez számlát állítunk ki, melyet elektronikusan megküldünk a jelentkezés 

alkalmával megadott számlázási e-mail címre. A számla kiegyenlítésének fizetési határideje a számlán 

megadott határidő. 

Igazolás: A továbbképzésen való részvételről igazolást állítunk ki.  

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. 

A képzési díj nem tartalmazza az étkezés, a külső szállás, az utazás és a résztvevők által biztosítandó 

eszközök költségeit. Lehetőség van térítésmentesen aludni az iskolában, tantermekben, az iskola tud 

biztosítani matracokat. Amennyiben az iskolában kértek szállást,  hálózsákot, kispárnát és lepedőt 

hozzatok magatokkal. A résztvevők által biztosítandó eszközök: színes ceruzák, méhviasz kréták és 

euritmiacipő.   

Külső szállásról és az utazásról a résztvevő saját maga gondoskodik.  Az étkezés jelenleg szervezés 

alatt áll. A tervek szerint idén is próbáljuk megoldani a közös étkezést, ami a jelenlegi körülmények 

között kicsit nehezebb. A jelentkezési határidő letelte után a részletekről értesítjük a résztvevőket.  

A képzésre a „beugró” olvasmány: Rudolf Steiner: Igazság, szépség, jóság c. írása, melyet a 

mellékletben megtalálhattok! 

* * *  

Ajánlott könyvek: 

Rudolf Steiner: Gyermeknevelés -A gyermek játéka, Kiadó: Metódus-Tan, 2005. 

Rudolf Steiner: A gyermek egészséges fejlődése, Kiadó: Genius, 2017.  

Rudolf Steiner: A nevelés művészetének szellemi-lelki alapjai, Kiadó: Genius, 2003. 

Rudolf Steiner: Az ember mint a teremtő, alakító és alkotó kozmikus szó harmóniája, Kiadó: 

Genius, 2003. 

Jelentkezések, helyi szervezés:  

Vidákovich Emese 

vidakovichemese@gmail.com 

☎+36 30 969 5673 

 

Szakmai vezetés, helyi szervezés: 

Dr. Véghné Csuka Rita  

csuka.rita60@gmail.com 

☎+36 30 358 7037 

 

A továbbképzéssel kapcsolatos általános információk:  

Demkó Marianna 

demko.marianna@waldorf.hu 

☎+36 20 346 7632 
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