A Kaleidoszkóp Képződési Központ Tanárszeminárium

Waldorf-pedagógusképzés: mentorképződése
2022 nyarán indítja újabb mentorképződő csoportját

Tisztelt Tanári Konferencia!
Öt évvel ezelőtt hoztuk létre a Kaleidoszkóp Képződési Központot. Az elmúlt
évek alatt egy mentorképződő és egy tanárképződő csoporttal dolgoztunk. Mentorképződésünket a Waldorf Szövetség és a Képzések Kollégiuma névhasználati
engedély megadásával is megerősítette.
Miből született ez az új kezdeményezés?
A Waldorf-iskolák száma igen megnőtt az utóbbi években Magyarországon, ezáltal nagyon megnövekedett az igény arra, hogy sok, jó Waldorf-tanár legyen elérhető. Az igény dinamikusabban fejlődött, minthogy a tanárok rendelkezésre álltak volna, ezért az új tanárok képződése leghatékonyabban helyben, munka közben történhet. Ez a tanulási, képződési forma szükségessé teszi, hogy ezekben az
iskolákban - valójában mindegyik Waldorf-iskolában, - legyenek olyan mentor tanárok, akik felnőttképzéssel akarnak és tudnak foglalkozni, tudatosan kísérik a
másik ember tanulási-fejlődési folyamatát.
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lódó intenzív szemináriumokkal és köztük rendszeres - a leendő csoport megegyezésétől függően - havi vagy kétheti találkozókkal zajlik. A köztes időben
mindenki maga hordozza a feladatát (pl. hospitálás, óramegbeszélés). A képzés
szerves része a tanári életünknek, találkozásra, megállásra, rátekintésre, felfrissülésre is lehetőséget ad.
A képzésünk szeretné megszólítani azokat, akik már jelenleg is mentorálnak iskolájukban, és azokat is, akik a jövőben szeretnék tanártársaik kísérését vállalni.
A képzés tanárai:
Barabás Katalin, Czakó Anikó, Gyarmati Judit, Janky Lelle, Jász Réka, Jörg Rudolf,
Kattner Kriszta, Kőrösi Ákos, Veszprémi Lilla

A képzés díja: 300 000 Ft/év
Az éves díj a tanári fizetéshez képest igen magas. Reméljük, hogy az adott tanárt
iskolája támogatni fogja anyagilag is, hiszen minden iskolának fontos, hogy képzett Waldorf-mentorok vezessék be az új tanárokat a Waldorf-pedagógiába.
Jelentkezés feltétele:



az iskola ajánlása a mentorrá váláshoz
a képződő iskolájának támogatása: mentorálási lehetőség a képződő iskolájában (1-2 mentorált, hospitálás, konzultáció, szükség esetén helyettesítés, órakedvezmény, anyagi támogatás)

Jelentkezni 2022. május 15-ig lehet egy fényképes motivációs levél megírásával.
Jelentkezést segítő kérdéssor
A mentorképződés további részletei
A jelentkezést kaleidoszkop.jelentkezes@prwk.hu címre kérjük elküldeni.
A mentorképződés egy kétnapos táborral indul július 4-5-én, ahol a jelentkezők
betekintést nyerhetnek a képzésbe, és véglegesíthetik elköteleződésüket.
A tábor díja 20 000 Ft + a szállás, étkezés költsége. A tábor helyszíne a jelentkezők
létszámától függően alakul.
2022. március 25.
Barabás Katalin
a Kaleidoszkóp Képződési Központ képviseletében

