2020-21-es TANÉV
szeptemberétől induló képzések, továbbképzések, szakmai napok
IRODAI ARÉNA – Kétnapos műhelymunka titkársági munkatársaknak, akik nap mint nap
találkoznak a gyerekek, tanárok, szülők és kollégák változatos kéréseivel és ügyeivel, és néha úgy
érzik, hol zsonglőrként, hol kötéltáncosként, bohócként, oroszlánszelídítőként kell megfelelniük a
közönség igényeinek. A műhelymunka fő témái: szerepek, határok, döntések.
Időpont: 2020. szeptember 25. 10.00-18.00
Helyszín: Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium, Budapest Lakkozó u. 1-5.
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 14. Részvételi díj: 8.000 Ft
FENNTARTÓK KÉPZÉSE – Ismét indítjuk 72 órás képzésünket a Waldorf-intézmények fenntartási
feladataiban résztvevő, vagy eziránt érdeklődő fenntartói munkatársak, tanárok és szülők részére.
Időpontok: Pénteki napokon 16-tól 19.30-ig, szombati napokon 9-től 17 óráig: 2020. október 16-17.,
november 20-21., 2021. január 15-16., február 26-27., március 19-20., április 16-17.
Helyszín: Csillagberek Waldorf Általános Iskola, Budapest, Árpád út 161-163.
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 15. Részvételi díj: 75.000 Ft
WALDORF GYERMEK – ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS KÉPZÉS – 80 órás akkreditált
pedagógus-továbbképzés indul újra, melyre várunk Waldorf-óvónőket/tanárokat. „Mit és hogyan
kommunikálunk? Kihez és milyen módon fordulunk? Hol van az az érzékeny és korántsem
egyértelmű határ, amikor a mi eszközeink már kevesek és dolgunk az ellátórendszerhez fordulni?”
Időpontok: Pénteki napokon 10-tól 18.00-ig, szombati napokon 9-től 12.30-ig: 2020. november 6-7.,
2021. január 15-16., február 26-27., március 25. Iskolalátogatás; március 26-27., április 23-24.;
május 7-8.
Helyszín: MWSZ-Waldorf Ház iroda, Budapest, Asbóth u.17.
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30. Részvételi díj: 90.000 Ft
WALDORF-ÓVÓNŐK ÉS ÓVODAI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 3x1 napos nem akkreditált és
1x3 napos (30órás) akkreditált továbbképzések, melyek a szakmai tartalom alapján külön-külön önálló
egységet képeznek, a részvétel egy-egy alkalommal is lehetséges
Időpontok: 2020. október 3.; 2021. január 9.; március 27; július 5-7.
Helyszín: Közép-budai Waldorf Iskola, Budapest, II. ker. Tárogató u. 2-4.
Jelentkezési határidő okt. 3.-ai képzésre: 2020. szeptember 20. Részvételi díj: 8.000,- Ft
Jelentkezési határidő jan. 9.-ei képzésre: 2020. december 15. Részvételi díj: 8.000,- Ft
Jelentkezési határidő márc. 27.-ei képzésre: 2021. március 8. Részvételi díj: 8.000,- Ft
Jelentkezési határidő júl. 5-7.-ei képzésre: 2020. május 31. Részvételi díj: 30.000,- Ft
ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET – SZAKMAI NAPOK Waldorf-óvónőknek és Waldorf-tanároknak,
osztálytanítóknak, fejlesztő tanároknak.
Időpont: 2020-21-es tanév 2 alkalommal fél nap - szervezés alatt
Helyszín: szervezés alatt
Jelentkezési határidő(k): szervezés alatt Részvételi díj: szervezés alatt

A TANULÁS, MINT POZITÍV ÉLMÉNY – TANULÁSMÓDSZERTAN NEM CSAK
WALDORF-ISKOLÁBAN - 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés, melyre általános és
középiskolában jelenleg aktív tanárok, tanítók, pedagógiai asszisztensek, napközis tanárok és nevelők
jelentkezését várjuk. A továbbképzés középpontjában a tanulók eredményes tanulásának segítése,
motiválása áll, melyet tanulásmódszertan-tanórán, vagy saját szakórai osztályfőnöki órák keretein
belül lehet megvalósítani.
Időpont: Frissen akkreditált továbbképzésünket kihelyezett tanfolyamként akár tanári kollégiumok
számára is tudjuk indítani előre egyeztetett időpontban. Időtartam 2x2 nap vagy 1x3 nap.
Helyszín: igény, létszám és megbeszélés szerint
Jelentkezési határidő: folyamatosan a demko.marianna@waldorf.hu email címen. Részvételi díj:
35.000 Ft
SZAKTANÁRI MŰHELYEK – Szakcsoportvezetők és meghívott előadó(k) együttműködésével
évente 2 alkalommal megrendezendő szakmai napok.
Őszi műhely:
Időpont: 2020. november 7.
Helyszín: szervezés alatt
Jelentkezési határidő: 2020. október 30. A Szaktanári műhely ingyenes.
Tavaszi műhely:
Időpont: 2021. márc. 20.
Helyszín: Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium, Budapest Lakkozó u. 1-5.
Jelentkezési határidő: 2021. március 7. A Szaktanári műhely ingyenes.
WALDORF-NYELVTANÁROK MŰHELYE – 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés, mely
gyakorló Waldorf-nyelvtanároknak szól.
Időpont: 2021. március 5-6. és április 7-8.
Helyszín: szervezés alatt
Jelentkezési határidő: 2021. február 5. Részvételi díj: 35.000 Ft
WALDORF-TANÁROK TANÉV ELŐKÉSZÍTŐ MŰHELYE - 35 órás akkreditált pedagógustovábbképzés, mely a következő tanévre való felkészülést készíti elő, támogatja.
Időpont: 2021. június 28 - július 2.
Helyszín: Gödöllői Waldorf Iskola, Gödöllő Tessedik S. u. 4. „D” épület
Jelentkezési határidő: 2021. május 1. Tervezett részvételi díj: 36.000 Ft
KEZDŐ WALDORF-TANÁROK NYÁRI TÁBORA – A képzést immár harmadik alkalommal
hirdetjük meg. A 2021 nyarán indítandó 4 éjszakás, bentlakásos tábort kifejezetten kezdő kollégáknak
indítjuk.
Tervezett időpont: 2021. július 12-16.
Helyszín: Kispesti Waldorf Iskola, Budapest, Vécsey u. 9-13.
Jelentkezési határidő: 2021. június 15. A továbbképzés díja: 36.000 Ft

TANÉVINDÍTÓ MŰHELY – Nyárvégi továbbképzés, ráhangolódás az évkezdésre Waldorfóvónőknek és Waldorf-tanároknak. A műhely célja, hogy tudásunk felfrissüljön, új impulzusokat
kapjunk és legyen lehetőségünk a Waldorf-pedagógia szellemi hátterét jelentő antropozófiai
emberismeret gyakorlására, elmélyítésére. 2021-ben új impulzussal indul a műhely, melynek alapja
Rudolf Steiner Általános embertana.
Tervezett időpont: 2021. augusztus vége - szervezés alatt
Helyszín: szervezés alatt
„A KÖZÉP-TAGOZAT MINŐSÉGE” – Nemzetközi továbbképzés (IAO támogatással) a
középtagozatos pedagógia embertani hátterének elmélyítésére és a pedagógiai módszertan
megújítására.
Tervezett időpont: 2021. nyár – szervezés alatt
Helyszín: szervezés alatt
„UTAK A MINŐSÉGHEZ” – Tájékoztató előadások (3-4 óra) vagy Bevezető szemináriumok (3-4
nap) keretében van lehetőség az eljárás megismerésére az érdeklődő intézmények számára.
Időpont: igény szerint
Helyszín: a megbízó intézmény székhelye, telephelye
Újabb szakmai napok, találkozók, képzések, továbbképzések és önképző körök indítására és
szervezésére is nyitottan várjuk a javaslataitokat, megkereséseteket az alábbi email címen:
demko.marianna@waldorf.hu Rendezvényeinket folyamatosan hirdetjük a közösségi és intézményi
listákon és a honlapunkon is megtalálhatóak: waldorfhaz.hu
A magyarországi Waldorf-képzésekről, továbbképzésekről az alábbi linken tájékozódhattok, melyet
folyamatosan próbálunk frissíteni: Képzési lista
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