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Egyre több pedagógustól hallani, hogy nehéz a XXI. században hagyományos módszerekkel 

oktatni. Ugyanakkor az egyetemeken, a tanárképzésben nagyon keveset foglalkoznak a 

hallgatók azzal a témával, mi állhat e mögött. A problémák sokszor a gyerekek és a tanárok 

hibás, vagy elavult, ma már nehezen alkalmazható tanulási - tanítási módszereiben, 

technikáiban rejlenek. Ahhoz, hogy a tanárok és a tanulók között egészséges 

munkakapcsolat kialakulhasson, hogy a gyerekek pozitívan álljanak hozzá az otthoni és az 

iskolai tanuláshoz és sikereik legyenek ezen a területen, szükséges megismerni azt, hogy 

melyik életkorban milyen tanulási készségeket, képességeket kellene fejleszteni, milyen 

korszerű vagy éppenséggel régóta ismert, de a gyakorlatban nem használt tanulási 

módszerekkel, technikákkal lehetne motiválni tanítványainkat. Szeretettel várjuk általános 

és középiskolában jelenleg aktív tanárok, tanítók, pedagógiai asszisztensek, napközis 

tanárok és nevelők jelentkezését 2020. szeptember 10-12. között 30 órás akkreditált 

tanulásmódszertan pedagógus továbbképzésünkre. 

 
A képzés célja: 

A Waldorf-pedagógiai módszerek alapján felrajzolja azt az ívet, amely támogatja a tanárokat 

és nevelőket abban, hogy képesek legyenek- magukban tudatosítani a különböző életkorok 

sajátosságait és az ezeknek megfelelő tanulási-tanítási stratégiákat és technikákat, 

- a saját önismeretük és önértékelési képességük fejlesztésére, 

- ezek alapján a diákokat önálló tanuláshoz, önismerethez, reális önértékeléshez segíteni, 

hogy tudatos fiatalokká váljanak, 

- a tanulásmódszertan önálló, vagy szaktárgyon belüli illetve szaktárgyi íveken 

keresztüli tanítására, 

- változatos, motiváló tanórákat tartani, motiváló módon értékelni, 

- erősödjön a résztvevők önnevelésre, szakmai elmélyülésre, megújulásra való igénye és 

képessége, lépjenek túl a gondolkodási és gyakorlati megszokottságaikon, 

- gyakorlatban is tudják használni a képzésen tanultakat. 

 
 

A képzés tematikája: 

1. A tanulás és tanítás külső és belső feltételei, körülményei 

2. Az emberi érzékelés új megközelítése tanári és tanulói szemszögből - 12 érzék 

3. Tanulási stratégiák, technikák és munkaformák, a tanulói képességek és készségek 

kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságok figyelembevételével 

4. Tanulás és tanítás iskolai keretek között 

5. Drámajátékok, retorikai, beszédtechnikai és önismereti gyakorlatok 

 
 

A jelentkezés feltétele és módja: 

Egyetemi vagy főiskola szintű tanítói vagy bármely tanár szakos végzettség és az online 

jelentkezési lap 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVeyVOHBjTlzjtAojXu1_OvPV1Yqw9HoH 

-WN99f5WhiQqN6A/viewform kitöltése. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVeyVOHBjTlzjtAojXu1_OvPV1Yqw9HoH-WN99f5WhiQqN6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVeyVOHBjTlzjtAojXu1_OvPV1Yqw9HoH-WN99f5WhiQqN6A/viewform
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Az állami és amennyiben van a Waldorf-irányú képesítésről szóló dokumentum 

másolatokat a jelentkezéssel egy időben az demko.marianna@waldorf.hu email címre 

küldjék el! Ezen dokumentum(ok) feltételét képezik a továbbképzésre való jelentkezésnek 

és a részvételnek, ezek hiányában sajnos akkreditált hallgatóként senkit nem áll módunkban 

fogadni. 

Csoportlétszám: min. 10 - max. 40 fő. 
 

A továbbképzés időpontjai: 2021. július 15-16. és augusztus 9-10. 

A képzés záró napja: 2021. augusztus 10. 

A továbbképzés helyszíne: Óbudai Waldorf Gimnázium, 1037 Budapest, Bécsi út 374. 
(az LSI campuson belül a 6. épület) A honlapon található a térkép: 

https://gimnazium.waldorf-obuda.hu/elerhetosegek/ 

A jelentkezés határideje: 2021. június 30. 
 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 

A 30 órás képzési egység 90 %-án való részvétel, valamint a képzés végére előírt írásbeli 

záródolgozat teljesítése az értékelés szempontjainak megfelelően. 

 

A záróértékeléshez és a tanúsítvány megszerzéséhez szükségesek az alábbiak:  
 

A továbbképzés végére teljesítendő követelmények: 

 
Záródolgozat, mely az alábbi 2 téma közül választható: 

1. A résztvevő által választott korosztály számára egy tanulásmódszertan óra felépítése a 

tervezéstől az értékelésig. 

2. A résztvevő által választott korosztály számára saját szaktárgyába beépített 

tanulásmódszertani stratégiák, módszerek, technikák alkalmazása a tervezéstől az 

értékelésig. 

Terjedelme: min. 1 - max. 3 A4-es gépelt oldal (2500-4000 karakter) 

Az értékelés szempontjai: 

 a képzésen tanult elmélet és gyakorlat adaptálása 
 az életkori sajátosságok megjelenítése 

 az adott készség-, és képességfejlesztés jellemzőinek megjelenítése 

 átláthatóság, művészi megformáltság, kreativitás, igényesség 

 
Az írásbeli összegzés leadásának határideje: a továbbképzés zárását követő 10. naptári 

nap. 

 
A résztvevők által biztosítandó eszközök: 

Jegyzetfüzet, íróeszköz, a mozgásos feladatokhoz kényelmes, mozgásra alkalmas ruházat. 

mailto:demko.marianna@waldorf.hu
https://gimnazium.waldorf-obuda.hu/elerhetosegek/
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A továbbképzés díja: 35.000 Ft. 

(A résztvevőket terhelő egyéb költségek lehetnek: étkezés és szállás költsége, utazási költség, 

a résztvevők által biztosítandó anyagok és eszközök költsége.) 

 
A visszalépés, vagy a kimaradás, sikertelen teljesítés jogkövetkezményei: 

Amennyiben a Résztvevő a képzés időtartamának 10 %-át meghaladó mértékben 

igazolatlanul mulaszt (a továbbképzéstől távol marad), vagy nem teljesíti a záró értékeléshez 

és a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges feltételeket, a továbbképzés elvégzéséről 

tanúsítványt nem kaphat, továbbá a már befizetett továbbképzési díjat elveszti, azt a 

Szervezőtől vissza nem követelheti. 

 

Lemondás esetén a részvételi díjból az alábbiak szerint térítünk vissza: 
2021. július 1-ig történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-a fizetendő. 

2021. július 1-e utáni lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő. 

 
A továbbképzés előadói, foglalkozásvezetői: 

Demkó Marianna – előadó, csoportvezető tanár 

Janovics Judit – előadó, csoportvezető tanár 

 

A résztvevők számára kötelező szakirodalmi jegyzék: 

Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról 1995. Budapest, AKG Kiadó 11-129.o. és 204-223. o. 

Rudolf Steiner: A nevelés művészetének szellemi-lelki alapjai Budapest, Genius Kiadó 91-

120. o. 

 

 

 

 
Jelentkezés és további információk: 

 

Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet 

1075 Budapest, Asbóth u. 17., félemelet 1. 

 

 

 
Szakmai felelősök, szervezés: 

Janovics Judit 

Telefon: +36 20 567 8295 

janovics.judit@gmail.com 

 

 

Demkó Marianna 

Telefon: +36 20 346 7632 

demko.marianna@waldorf. hu 

mailto:janovics.judit@gmail.com
mailto:demko.marianna@waldorf.hu

