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Tervezett továbbképzéseink 2023.  

  

Waldorf-Óvodapedagógiai Műhely 

Szakmai napok és továbbképzés szervezése az önnevelés a kisgyermek fejlődési 

sajátosságainak ápolásáért témában. 

 Szakmai napok: 2023. január 7., április 1.;2023 ősz – szervezés alatt 

 30 órás akkreditált továbbképzés: 2023. június 28-30. 

Szakmai felelősök: Ivaskó Ilona és Martin Keizer 

Szervezés: Gaál Judit 

   

Kezdő kép - Nyári tábor 2023. óvodapedagógusoknak, óvodai segítőknek 

Olyan óvódapedagógus és óvodai munkatársak számára indítjuk 4 napos táborunkat, akik még 

a Waldorf-óvóképzés előtt állnak, vagy még ismerkednek a Waldorf-pedagógiával. 

2023. június 27-30. 

Szakmai felelősök: Márföldi Erika és Gegesi Kiss Rita 

Szervezés: Márföldi Erika 

 

ÓVÓ-WAGYÓK Szakmai napok 

Nyitott szakmai találkozók óvodapedagógusok, óvodai munkatársak és gyógypedagógusok, 

Extra Lesson tanárok között (a tavaly elindított együttműködés folytatása)  

 Az óvodai környezet és az akarati érzék 2022. okt. 1.  

 A gyermekkor és ifjúkor, mint három hármashangzat. - Hogyan függ össze a 

kisgyermekkori fejlődés a teljes gyermekkorral? 2023. jan. 7. 

 Az érési késés-érési zavar-környezeti nevelés hatásainak megkülönböztetése 2023. tavas, 

ősz – a jelenlévőkkel egyeztetett időpontban 

Szakmai felelősök: Márföldi Erika és Kiss Tünde 

Szervezés: Márföldi Erika 

 

Waldorf-tanárok Tanév Előkészítő Műhelye 

35 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés osztálytanítók és felső tagozaton tanító tanárok 

részére tervezetten: 2023. július 1- 5. 

Szakmai felelős: Kormos Judit 

Szervezés: Kótai Zita 

  

Waldorf gyermek- és ifjúságvédelmi felelős továbbképzés és konzultáció 

 80 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés – szervezés alatt  

 konzultációs szakmai nap – 2023 tavasza és ősze - szervezés alatt 

Szakmai felelős: Champier Ágnes 

Szervezés: Kondász Mónika 
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Waldorf-intézményvezető képzés 

120 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés – nemcsak Waldorf-intézményképviselők 

számára. Mindazoknak szól, akik részt vesznek a Waldorf-óvodák/iskolák önigazgató 

működésében, illetve érdeklődnek a téma iránt.   

A képzést a Kodolányi János Egyetem a jelen képzés tanúsítványával rendelkező kollégának 

előzetesen megszerzett tudásként beszámítja a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

szakirányú továbbképzésébe. A Kodolányin ezért az előírt követelményeket egy év alatt lehet 

teljesíteni. 

Várható indítása a 2023-24-es tanévben. 

Szakmai felelős: Gulyás Andrea 

Szervezés: Demkó Marianna 

 

Fenntartók Képzése 
72 órás továbbképzés fenntartóknak, az intézményekben fenntartói szerepet vállaló szülőknek, 

kollégáknak a Waldorf-intézményi működés sajátosságainak figyelembevétel jogi, 

gazdálkodási és adminisztrációs alapismeretek. 

Várható indítása a 2023/2024-es tanévben.  

Szakmai felelős, szervezés: Mészáros Anikó 

  

Waldorf-nyelvtanárok Műhelye 
30 órás akkreditált továbbképzés, mely gyakorló Waldorf-nyelvtanároknak szól.  
Az idei téma: „NYELV-TAN VAGY NYELVTAN?” 
2023. márc. 24-25. és május 5-6. 

Szakmai felelősök: Demkó Marianna, Janovics Judit 

Szervezés: Árva-Szabó Ildikó 

 

A tanulás, mint pozitív élmény – tanulásmódszertan nem csak Waldorf-iskolában  30 órás 

akkreditált pedagógus-továbbképzés –  A továbbképzés középpontjában a tanulók eredményes 

tanulásának segítése, motiválása áll. A tapasztalatokat, együtt tanultakat, epochában, 

szaktárgyakon keresztül, illetve tanulásmódszertan-tanórán, vagy saját szakórai osztályfőnöki 

órák keretein belül meg lehet valósítani. 

Előre egyeztetett időpontban szeretnénk indítani Waldorf-iskolákban, esetleg regionálisan 

kihelyezett tanfolyamként is a tanári kollégiumok számára a 2022-23-as tanévben. Időtartam 

2x2 nap vagy 1x3 nap. 

 2023. július 12-13. és aug. 2-3. 

 2023. szeptember 8-9. és 22-23. 

Szakmai felelősök, szervezés: Demkó Marianna, Janovics Judit 

 

Szaktanári Műhely 

Továbbképzés szaktanároknak szakcsoportvezetők és meghívott előadó(k) 

együttműködésével.  

 2023. tavaszi műhely: március 18. 

 2023 őszi műhely: szervezés/egyeztetés alatt.  

Szakmai felelős, szervezés: Demkó Marianna, szakcsoportkoordinátorok  



Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet 

1075 Budapest, Asbóth u. 17.  

3 
 

 

Kezdő Waldorf-tanárok nyári tábora 

Az új tanévben frissen érkezett, kezdő tanárok számára indítjuk ezt a képzésünket, azok 

számára, akik eddig még nem tanítottak Waldorf-iskolában.  

2023. július 7-11. 

Szakmai felelős, szervezés: Dr. Véghné Csuka Rita, Fogarassy Borbála, Nyíri Zsófia, Millei 

Éva és Vidákovich Emese 

 

Tanévindító műhely  (Óvodai Szakmai Műhely) 

Nyárvégi továbbképzés, ráhangolódás az évkezdésre Waldorf-óvónőknek, óvodai 

munkatársaknak és Waldorf-tanároknak. 2021-ben új impulzussal indult a műhely, melynek 

alapja Rudolf Steiner Általános embertana. 2022-ben csak az óvónői műhely része indult, 2023 

nyarán újra találkozhatunk.  

Várhatóan 2023. augusztus 24-25.  

Szakmai felelősök és szervezés: Demkó Marianna és Márföldi Erika 

 

Médiatudatosság és digitális eszközhasználat képzés és konzultációk 

A továbbképzés célja a médiatudatos gondolkodás kialakításának támogatása a Waldorf-

iskolákban, a Digitális kultúra tantárgy bevezetésének elősegítése 7. osztályban.  

A nyári képzés után, előre egyeztetett időpontban indulnak a képzések azokban a Waldorf-

iskolákban, ahol igény van rá.  

Konzultációs lehetőségek:  

 2023. február 18.  

 2023-24-es tanév időpontjai szervezés alatt 

Szakmai felelősök: Flór Gábor 

Szervezés: Demkó Marianna 

 

„Utak a minőséghez” - a minőségi munka belső és külső feltételei, alapozó tanfolyam 

60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés – a Waldorf-intézményekben dolgozó 

munkatársak számára az önigazgató szervezeti működés kultúrájával kapcsolatos 

szemléletmód fejlesztése, törvényszerűségek átlátása és a gyakorlatban való használatuk 

erősítése a cél.  

A 2022-23-as tanévben 3 alkalom: 2022. november 5-6-7.; 2023. január 7-8-9.; 2023. március 

4-5-6. 

Szakmai felelősök: Gulyás Andrea és Tornai Tünde 

Szervezés: Tornai Tünde 
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Képzők napja 

A Képzések kollégiuma (KK), a Pedagógiai szekció és a Természettudományos munkacsoport 

(Fizika csoport) együttműködésében szervezett szakmai találkozó: „Nagyító alatt a 

természettudomány”. 2023. január 28.; 2023. április 1. A 2023-as őszi folytatás időpontja szervezés 

alatt.  

Szakmai felelős: Képzések Kollégiuma 

Szervezés: Barabás Katalin, Demkó Marianna 

 

A fenti képzéseken, szakmai napokon kívül további képzéseket is tervezünk az elkövetkező 

években. Elkezdődtek a szervezési előkészületei egy új Traumapedagógiai szakmai 

napoknak. 2015. novemberében a Magyar Waldorf Szövetség  és a Freunde szervezésében 

valósult meg egy traumapedagógiai előadás és műhelymunka. Sajnos, azóta még inkább 

bekúsznak a mindennapjainkba riasztó és nehéz élethelyzetek. A téma aktualitása miatt egy 

hosszabb gyógyító folyamat támogatását szeretnénk közösen indítani a Magyar Waldorf 

Szövetség, a Waldorf Ház, a Magyar Antropozófia Társaság Pedagógiai és Orvosi szekcióival 

karöltve. Az első alkalmat 2023. szeptember 22-23-(24) tartjuk.  

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, valamint a saját szervezésű 

képzéseinkről, továbbképzéseinkről az alábbi linken tájékozódhattok, melyet folyamatosan 

próbálunk frissíteni:  Waldorf-képzések listája 

 

 Demkó Marianna 

Tel: + 36 20 346 7632 

demko.marianna@waldorf.hu 
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mailto:demko.marianna@waldorf.hu

