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TÁJÉKOZTATÓ
az
„Utak a minőséghez”
– a minőségi munka külső és belső feltételei –
alapozó kurzus
című 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzésről
Akkreditációs nyilvántartási szám: 148/10/2022

2022-2023.
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A továbbképzés időpontja: A 2022/2023-es tanévben 3 alkalom; minden összejövetel szombat és vasárnap
10 órától 17.15-ig, hétfőn 10 órától 16 óráig tart, az időpontok:
2022. november 5-6-7.
2023. január 7-8-9.
2023. március 4-5-6.
A továbbképzés helyszíne: Fóti Szabad Waldorf Iskola (2151 Fót, Károlyi I. u. 44.) és a Művelődési Ház Fót
(2151 Fót, Vörösmarty tér 2.)
A továbbképzés díja és költségei: 63 000,- Ft/fő. A továbbképzési díjat átutalással kérjük befizetni a Waldorf
Ház Magnetbank Zrt-nél vezetett 16200106-11571780 sz. bankszámlájára a számlán feltüntetett fizetési
határidőig.
Szeretnénk, ha anyagi akadályok senkit sem gátolnának a részvételben, ezért lehetőséget biztosítunk arra,
hogy szociális alapon kérvényezni lehessen kedvezményes képzési díjat. A kérvényt írásban kérjük a
jelentkezési lap mellé csatolni, melyben a jelentkező feltünteti, hogy mennyi önrészt tud vállalni. A kérvényeket
a jelentkezési határidő után bíráljuk el.
A képzési díj nem tartalmazza az étkezés, a szállás, az utazás, a kötelező irodalom, illetve a résztvevők által
biztosítandó anyagok és eszközök költségét, ezekről a résztvevő a saját költségén gondoskodik.
Az iskolában ingyenes osztálytermi szálláslehetőséget tudunk felajánlani azoknak, akik ezt előre jelzik.
(Matracot tudunk biztosítani.)
Napi egy meleg étkezés rendelhető 2500 Ft-os áron, igény szerint vegetáriánus, gluténmentes vagy
laktózmentes formában is. A szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja.

A továbbképzés meghívott előadói, foglalkozásvezetői:
Emich Szabolcs, Fabulya Edit, Fodor-Gál Nikol,Gulyás Andrea, Gyűrűs-Kutnyánszky Ivette, Hamvasné Rácz
Ágnes, Köszler Zoltán, Mescha Zsuzsanna, Szombauer István, Tornai Tünde
Az előadók mindannyian az „Utak a minőséghez” eljárás képzett trénerei.
A továbbképzés tematikája:
1. Az „Utak a minőséghez” eljárás bevezető ismertetése, a 12 munkaterületből álló egységes kép
bemutatása.
2. Az eljárás munkaterületei
2.1. Feladatkitűzés – A közösséget megteremtő feladat, a vezérkép
2.2. Egyéni felelősség – Az egyéni felelősség szerepe az önigazgatásban, a dinamikus delegáció elve, a
visszatekintés és a beszámolás
2.3. Képesség – Szükséges képességek és képzettségek, új munkatárs bevezetése, kompetencia
fejlesztési folyamata
2.4. Szabadság – A szabad alkotói tér, feladatleírások, munkaköri leírások
2.5. Bizalom – A bizalommal teljes légkör szükségessége, informatív átláthatóság és a párbeszédre való
képesség
2.6. Védelem – Egyenrangú felek egy közös célért, együttműködési szerződések
2.7. Pénzügyi egyensúly – A szükségletek és a lehetőségek egyensúlya, költségvetés tervezés, pénzügyi
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fegyelem; gazdasági mérleg, szociális mérleg
2.8. Megismerésből fakadó felelősség – Elmélyült foglalkozás az alapelvekkel, konferencia munka
2.9. Egyéni fejlődés – A közösség a tagjai fejlődése által fejlődik, továbbképzések, intervízió,
együttműködési beszélgetések
2.10.
A jelennek megfelelő cselekvés – A jelen a múlt és a jövő találkozása, jelen-lét
2.11.
Egyén és közösség – Az egyének a közösség részei; a közösség az egyének összessége, a
szociális élet mottója, munkatársi beszélgetések
2.12.
A közösség, mint sors – A munkahelyi kapcsolatok az életút részévé válnak, cselekedeteink
hatása másokra; a közösséget elhagyó kollégák kísérése, diagnózis a 12 munkaterület áttekintésével
3. A 12 munkaterület összefüggései, egymással való kapcsolatai
3.1. Az eljárás felső hét területének (1-7. munkaterületek) összefüggései, egymással való kapcsolatai. A
szervezet tennivalóira és az együttműködésre vonatkozó jellemzők a felső munkaterületeket érintően.
A felső munkaterületek folyamatszintjei és a folyamatszintek gyakorlati alkalmazása. A felső területek
hangulatversei.
3.2. Az eljárás alsó öt területének (8-12. munkaterületek) összefüggései, egymással való kapcsolatai. A
szervezet tennivalóira és az együttműködésre vonatkozó jellemzők az alsó munkaterületeket
érintően. Az alsó munkaterületek folyamatszintjei és a folyamatszintek gyakorlati alkalmazása. Az
alsó területek hangulatversei.
3.3. Az egymással szemben lévő területek (1-7., 2-8., 3-9., 4-10., 5-11., 6-12.. munkaterületek)
összefüggései, egymással való kapcsolatai.
3.4. A keresztben lévő munkaterületek (1-4-7-10., 2-5-8-11., 3-6-9-12. munkaterületek) összefüggései,
egymással való kapcsolatai.
3.5. Módszertani eszközök alkalmazása a gyakorlatban – A diagnózis, visszatekintés, beszámoló,
intervízió, munkatársi beszélgetés, együttműködési beszélgetés gyakorlati megvalósítása.
A záróértékelés, a számonkérés módja:
Egyéni írásos záródolgozat készítése a 12 munkaterületből szabadon választva 1 munkaterület saját
intézményben zajló gyakorlatának bemutatása a folyamatszintek mentén.
A záródolgozat
- terjedelme: 4-6 ezer karakter, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, szabadon választott betűtípus,
- formája: rendezett, strukturált, igényes írásos dolgozat.
Az értékelés szempontjai:
- Az „Utak a minőséghez” eljárás ismereteinek, alapelveinek adaptálása és beépítése a
beadandó dolgozatba,
- az intézményi sajátosságok megjelenése,
- saját gondolatok megjelenése - a téma értelmezésének vagy kérdésfelvetésnek megjelenése,
- művészi megformáltság, igényesség.
A záródolgozat leadásának határideje: 2023. március 14.
A képzés sikeres elvégzését Tanúsítvány kiállításával igazoljuk. A tanúsítvány kiadásának feltétele a 60
órás képzés 80%-án való részvétel, és „megfelelt” értékelésű záródolgozat.
A programból való kimaradás, illetve visszalépés jogkövetkezményei:
A jelenléti feltétel és a dolgozat tartalmi, formai követelmények nem teljesítése esetén Tanúsítvány nem
adható ki.
1. Amennyiben a Résztvevő a képzés időtartamának 20%-át meghaladó mértékben igazolatlanul
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mulaszt (a továbbképzéstől távol marad), a továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt nem kaphat,
továbbá a már befizetett továbbképzési díjat elveszti, azt a Szervezőtől vissza nem követelheti.
2. Amennyiben a Résztvevő önhibáján kívül marad távol a képzés időtartamának 20%-át meghaladó
mértékben a képzésről és ezt a Szervező felé írásban indokolja és igazolja, úgy jogosult a
Szervezőnél egy azonos típusú, más időpontban megtartásra kerülő képzésen részt venni. A
Résztvevő a mulasztástól számított legfeljebb 15 napon belül jogosult igazolási kérelmének
előterjesztésére.

Ajánlott irodalom:
• Rudolf Steiner: A szociális élet kérdései (Mandátum Kiadó Budapest, 1990)
• Rudolf Steiner: A szabadság filozófiája (Édesvíz Kiadó Budapest, 1996)
• Rudolf Steiner: Nemzetgazdasági kurzus (Silmenor Kiadó Budapest, 2012)
A jelentkezés feltételei:
• Egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógusi, tanítói szak, vagy bármely tanár szak;
• „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” szerint a Waldorf-iskolák általános iskolai vagy gimnáziumi
tagozatán, illetve a Waldorf Óvodapedagógiai Program szerint Waldorf-óvodákban pedagógus
munkakör betöltésére jogosító egyéb szakképzettség.
• A pedagógus diplomától eltérő végzettséggel rendelkező résztvevőknek a tanúsítvány helyett
igazolást tudunk adni a képzés elvégzéséről.
A jelentkezés módja:
A képzésre jelentkezni kitöltött, aláírt Jelentkezési lappal, valamint diplomamásolat, vagy a legmagasabb
iskolai végzettséget igazoló okmány másolatának ellküldésével lehet, a jelentkezési határidő betartásával. A
kitöltött jelentkezési lapot kérjük a tornai.tunde@waldorf.hu e-mail címre, elküldeni.
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30.
A jelentkezési határidő, azaz 2022. szeptember 30. után már nem áll módunkban lemondást elfogadni és
eltekinteni a részvételi díj megfizetésétől!
További információ:
A továbbképzés szakmai tartalmával kapcsolatban:
Gulyás Andrea (+36 70 614 4712, liszka.andrea@waldorf.hu)
A jelentkezéssel, szervezéssel kapcsolatban:
Tornai Tünde (+36 70 538 1782, tornai.tunde@waldorf.hu)
A számlázással kapcsolatban:
Gaál Judit
(+36 30 425 9431, gaal.judit@waldorf.hu)

