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Kedves Kollégák! 

A 2021/2022-es tanévben harmadik alkalommal rendezzük meg a “Fenntartók képzése” 

elnevezésű 72 órás továbbképzésünket. A továbbképzésre várunk minden olyan kollégát, aki 

tevékenyen részt vesz már működő Waldorf-óvoda vagy Waldorf-iskola fenntartói 

feladataiban. 

A képzés célja, hogy segítse a tudatosság növekedését a fenntartói feladatok, kötelezettségek, 

jogok területén különös figyelemmel a Waldorf-intézmények sajátosságaira. Szeretnénk a 

résztvevőket megismertetni az intézményeinket körülvevő „külvilággal” (köznevelés 

rendszere, s abban a Waldorf-intézmények sajátos elhelyezkedése), és a „”belvilággal” is 

(Waldorf-mozgalom, szellemi alapok, szervezeti kérdések). Mindeközben törekszünk arra, 

hogy az egész képzésen átíveljen a szellemi, jogi, gazdasági élet hármassága, illetve a 

Szabadság – Egyenlőség – Testvériség eszméje. 

A képzéssel azt szeretnénk elérni, hogy a résztvevők a képzés végére tájékozottabbak 

legyenek és megalapozottabban tudjanak véleményt alkotni, döntéseket hozni fenntartói 

szerepükben. További szándékunk, hogy az elhangzó előadások és a résztvevők által megélt 

élmények új gondolatokat ébresszenek és segítsék a résztvevőket saját kérdéseik 

megfogalmazásában, a válaszok megtalálásában s a további tettekhez szükséges akarat 

felébresztésében. 

A továbbképzés tartalmának rövid ismertetése 

A képzés négy tematikai egységből áll: 

1. Waldorf-intézmények és fenntartóik a köznevelés rendszerében. Ebben a témakörben 

amellett, hogy áttekintjük a közoktatás rendszerét – azon belül az alternatív pedagógiából és 

a civil fenntartásból adódó sajátosságokat –, foglalkozunk a Waldorf-mozgalom történetével, 

szervezeti felépítésével és kitekintünk a nemzetközi színtérre is. 

2. A Waldorf-intézmények szellemi alapjai. E témakörben a hármasságokból indulunk, először 

az emberi hármasságokkal (test – lélek – szellem, gondolkodás – érzés – akarat, idegrendszer 

– anyagcsererendszer – végtagrendszer, stb.) és a társadalmi lét hármasságával (szellemi, 

jogi, gazdasági szféra) fogunk foglalkozni. Majd körbejárjuk az önigazgatásra törekvés 

kérdéskörét és megismerkedünk az első Waldorf-iskola alapításakor megfogalmazott 

szellemi impulzussal. 

3. Fenntartó és intézmény viszonya témához tartozó órákon mindenekelőtt a fenntartói 

szerepekről és kompetenciákról lesz szó, és szeretnénk bemutatni az intézmény-fenntartó 

közötti egészséges együttműködés különböző modelljeit. Ehhez elengedhetetlen, hogy 

foglalkozzunk a szervezeti működéssel, illetve az önigazgatás eszméjének gyakorlati 

kérdéseivel. 

4. A fenntartói feladatok tematikai egységben a jogi és gazdasági alapismeretek után a 

konkrétumok következnek. A fenntartói kötelezettségeket, feladatokat, jogokat, 

felelősségeket vesszük sorra, a miértekkel és a hogyanokkal kiegészítve. Végül, de nem 

utolsósorban foglalkozunk a konfliktusokban rejlő lehetőségekkel is. Az 

intézményalapításból adódó feladatokat nem érintjük a képzésen. 

A jelentkezés feltétele: A képzésre bárki jelentkezhet, aki érdeklődik a téma iránt. 

Csoportlétszám: 14-30 fő 
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A továbbképzés időpontjai: Pénteki napokon 14.30-tól 18.00 -ig, szombati napokon 9-től 

17 óráig: 2021. szeptember 17-18., október 8-9., november 5-6., 2022. január 14-15., február 

11-12., március 18-19. 

A továbbképzés helyszíne: Csillagberek Waldorf Iskola, 1042 Budapest, Árpád út 161-

163. 

A jelentkezés határideje: 2021. június 30. Kérjük a jelentkezési határidő pontos betartását!  

Jelentkezni az alábbi űrlapon lehet: https://forms.gle/FD6LbkR2XQeg5dGn9 

A résztvevők által biztosítandó eszközök: Jegyzetfüzet, íróeszköz, a mozgásos 

feladatokhoz kényelmes, mozgásra alkalmas ruházat. 

A továbbképzés díja és költségei: 75.000 Ft A részvételi díjon felül a résztvevőket terhelő 

egyéb költségek: étkezés és szállás költsége, utazási költség, a résztvevők által biztosítandó 

anyagok és eszközök költségei.  

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)! 

 

Szükség esetén szociális támogatás kérhető szolidaritási keretünk terhére. A kérelmet a 

jelentkezéssel egyidejűleg az indoklás és az összeg megjelölésével kérjük a 

meszaros.aniko@waldorf.hu email címre elküldeni. A támogatás tényéről és összegéről a 

jelentkezési határidőt követő héten értesítést küldünk. 

A lemondás feltételei 

 2021. július 10-ig történő lemondás esetén a részvételi díjtól eltekintünk.  

 2021. július 10. utáni lemondás esetén nem áll módunkban a részvételi díj 

megfizetésétől eltekinteni. 

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. 

Budapest, 2021. május 31. 

Mészáros Anikó és Demkó Marianna 

További információk: 

Mészáros Anikó 

Tel.: +36 20 330 6164 

meszaros.aniko@waldorf.hu 
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