
 
 

 

2021. nyár 
képzések, továbbképzések 

 

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: 2021. július 5-7.  

Helyszín: Szabad Gondolatok Háza Budapest, Bláthy Ottó u. 41.  

Jelentkezési határidő: 2020. május 31. Részvételi díj: 30.000,- Ft 

 

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: tervezetten 2021. július-augusztus (szeptember) kerül megrendezésre. A képzés 

időpontjának egyeztetése a már jelentkezett résztvevőkkel folyamatban van.  

Helyszín: Budapest, szervezés alatt 

Jelentkezési határidő: folyamatosan a demko.marianna@waldorf.hu email címen. Részvételi díj: 

tervezetten 35.000 Ft 

 

WALDORF-TANÁROK TANÉV ELŐKÉSZÍTŐ MŰHELYE - 35 órás akkreditált pedagógus-

továbbképzés, 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 LEJÁRT! (2021. május 10.) Részvételi díj: tervezetten: 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. július 1.  Részvételi díj tervezetten: 36.000 Ft 

 

„A KÖZÉP-TAGOZAT MINŐSÉGE” – Nemzetközi továbbképzés (IAO támogatással) a 

középtagozatos pedagógia embertani hátterének elmélyítésére és a pedagógiai módszertan 

megújítására.  

Tervezett időpont: várhatóan 2021. augusztus 5-8.  

Helyszín: Váci Waldorf Iskola Vác, Téglaház út hrsz. 1620/7.  
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TANÉVINDÍTÓ MŰHELY – Nyárvégi továbbképzés, ráhangolódás az évkezdésre Waldorf-

óvónőknek 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 24-25. 

Helyszín: Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium  

Jelentkezési határidő: 2021. július 15.  Részvételi díj tervezetten: 10.000 Ft 

 

 

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 

 

Demkó Marianna 

Tel: +36 20 346 7632 

   demko.marianna@waldorf.hu 
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