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Waldorf Ház
Waldorf Ház 2017. évi munkaterve és költségvetése
Tisztelt Intézmények!
A következõ tanév és/vagy naptári év költségvetésének tervezésekor
gondoljatok rá, hogy a szakmai szolgáltatások igénybevételéhez milyen
mértékben tudjátok támogatni a mûködésünket. Feladatainkat és azokhoz tartozó
személyi és dologi költségeket számba véve hamarosan, külön levélben
tájékoztatunk benneteket a 2017-es évre vonatkozó részletes munkatervünkrõl és
költségvetés tervezetünkrõl, annak reményében, hogy az õszi tagozati üléseken és
közgyûlésen érdemben tudjuk majd megvitatni és elfogadni azokat.

Beszámoló és beharangozó a nevelõi találkozóról
2016. április 23-án tartottuk nevelõi napunkat: Szülõ, gondozó, pedagógus –
együtt a gyermek elsõ három évéért! címmel. A nevelõi napnak a Közép-budai
Waldorf Iskola adott otthont, melyet ezúton is még egyszer köszönünk nekik!
Számos Waldorf-intézménybõl érkeztek szülõk, pedagógusok egyaránt, de voltak
a résztvevõk között más pedagógiai programmal mûködõ intézményekbõl is.
Mondanivalónkat Rudolf Steiner gondolatai inspirálták: Azt kerestük, hogyan hat
a gyermekre az, hogy milyen érzülettel, gondolkodásmóddal, életfelfogással,
belsõ tartással állunk mellettük. Az egynapos programban ezeknek a szellemi
tartalmak kibontására tettünk kezdõ lépéseket:
- A gyermek elsõ három évének fejlõdése a 3×7 éves fejlõdési ciklusok tükrében,
a nevelés és mûvészet dialógusában.
- Az elsõ három év fejlõdési szakasznak: járás, beszéd, gondolkodás mûvészet
(euritmia, beszédmûvészet, formarajz) általi megtapasztalása, Barcsik Ágota
és Révész Ildikó mûvészeti tanárok vezetésével.
A nap végén a résztvevõk a szervezõkkel egyetértésben kifejezték szándékukat a
folytatásra.
Õszi alkalmak, melyeket 2017-ben továbbiak követnek:
2016. október 15., Debrecen
2016. november 19., Budapest
A szakmai vezetõk és szervezõk nevében:
Ivaskó Ilona, Martin Keizer, Gaál Judit

Tájékoztatók minõsítés elõtt álló kollégáknak
és a minõsítésben érintett intézményvezetõknek
2016. június 20., 14–17: óvodapedagógusoknak;
2016. augusztus 19., 10–13: intézményvezetõknek
14–17: tanítóknak és tanároknak;
2016. október 5., 16–19: mindenkinek, aki az elõzõ két alkalom
egyikére sem tudott jönni.
Helyszín: Waldorf Ház, 1075 Budapest, Asbóth u. 17.
További információk és jelentkezés:
Liszka Andrea (liszka.andrea@waldorf.hu)

Tanévnyitó mûködtetési konzultációk
Kedves Óvodák!
Évnyitó mûködtetési konzultációnkat 2016. augusztus 24-én
24-én, szerdán 10–16 óra
között tartjuk rendhagyó módon, a tanévnyitó pedagógiai mûhely folytatásaként.
Helyszín: Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium
Részletes programot a késõbbiekben küldünk. Megköszönjük, ha kérdéseitekkel,
témafelvetéseitekkel segítitek, hogy hasznosan segíthessünk ezen alkalommal is!
Gaál Judit (gaal.judit@mwsz.waldorf.hu)
Kedves Iskolák!
2016. augusztus 29-én 14-20 óra között tartjuk a 2016/2017-es tanévnyitó IMK-t
a Waldorf Házban.
Témák: jogszabály változások, besorolás, béremelés, Waldorf-kerettanterv,
tanévkezdõ feladatok. Szeretettel vár titeket dr. Németh Ágnes, Kulcsár Gábor és
Borlai Barbara!
Borlai Barbara (borlai.barbara@mwsz.waldorf.hu)
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Waldorf Ház továbbképzések (2016-2017)
Tanévelõkészítõ Mûhely
Idõpont: 2016. augusztus 22-23.
Helyszín: Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium
Korábban sok éven keresztül találkozhattunk a tanév kezdete elõtt Gödöllõn, hogy
feltöltõdjünk, lendületet és lelkesedést merítsünk az új tanév elõtt. Az idén több
irányból is megfogalmazódott az az igény, hogy újrainduljon egy közös (óvodapedagógusoknak, tanítóknak és tanároknak szóló) tanévelõkészítõ mûhely a nyár
végén, ahol régi és új Waldorf-pedagógusok egyaránt gyûjthetnek erõt adó
élményeket. Az idei mûhely témája a HÕ lesz.
Részvételi díj: 5.000 Ft/fõ, a helyszínen fizetendõ.
Részletes tájékoztató és jelentkezés:
Demkó Marianna (demko.marianna@waldorf.hu)

„Utak a minõséghez” alapozó kurzus
A következõ tanévben ötödik alkalommal indítjuk el az „Utak a minõséghez”
eljárást ismertetõ alapozó kurzust, ezúttal ismét 96 órás akkreditált pedagógustovábbképzés formájában.
Idõtartam: 2016. december – 2018. május
2016-2017-es tanévben öt, a 2017/2018-as tanévben hét alkalom, szombati
napokon, 10-18 óráig.
Helyszín: még egyeztetés alatt.
A képzés minden önigazgató szervezetben dolgozó kollégának érdekes lehet, így
egyaránt várjuk az óvópedagógusokat, tanítókat és tanárokat, valamint várjuk az
intézményekhez, vagy fenntartóikhoz tartozó nem pedagógus munkatársakat is,
akik ugyan nem akkreditált továbbképzési formában, de szintén részt vehetnek a
képzésen.
A képzést akkor indul, ha lesz legalább négy újonnan jelentkezõ intézmény vagy
szervezet, akik a részvételi díj ellenében (310.000 Ft) annyi résztvevõvel képviseltethetik magukat, amennyivel akarják.
Jelentkezési határidõ: 2016. szeptember 15.
További részletek és jelentkezés:
Gaál Judit (gaal.judit@mwsz.waldorf.hu)

Szaktanári Mûhelyek következõ idõpontjai
Õsszel: 2016. október 29.
29., helyszíne: Óbudai Waldorf Iskola
Tavasszal: 2017. március 11. - Keressük azt az iskolát, amelyik helyszínt tudna
biztosítani a tavaszi mûhelynek!
A mûhelymunka eddig két alkalommal jött létre, melyen kilenc szakcsoportban dolgoztak együtt az azonos szakokon tanító tanárok. Az õszi találkozóra két új szakcsoporttal bõvül a kör: rajz, festés, valamint mûvészettörténet és magyar csoport
is indul.

Életfolyamatok a Waldorf-óvodapedagógiában
A soron következõ nevelési évben ismét meghirdetjük az Életfolyamatok a Waldorf-óvodapedagógiában akkreditált 60 órás óvodapedagógus továbbképzésünket.
Idõpont: 2017. július 3-11.
Tervezett helyszín: Gyõrsövényház
További információ:
Gaál Judit (gaal.judit@mwsz.waldorf.hu)

