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KÉPZÉSI SZABÁLYZAT

1. Szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy tájékoztassa az Aranyhal Waldorf Óvoda és Iskola (továbbiakban: AWOI)
leendő- és jelenlegi munkatársait, valamint az intézményt körülvevő közösség tagjait az intézményt
fenntartó Fermentum Antropozófiai Műhely Közhasznú Egyesület (továbbiakban: FAME)
költségvetésében szereplő „AWOI képzési keret” felhasználásának lehetőségeiről és feltételeiről.
Az „AWOI képzési keret” anyagi hozzájárulást biztosít az AWOI leendő- és állományban lévő
munkatársainak, valamint működtetésében résztvevő közösségi tagoknak képzéséhez.
A szabályzat tartalmazza a képzési alapelveket, a pályázati feltételeket és a támogatás
elbírálásának módját.
A szabályzat a FAME Képzési Szabályzatával összhangban és annak figyelembevételével készült.
2. Személyi hatály
A szabályzatban foglaltak alapvetően az AWOI munkavállalóira és munkáját segítő közösségi
tagjaira vonatkoznak.
Képzési támogatásra az pályázhat, aki
- legalább 1 éve aktívan részt vesz valamelyik munkacsoport, vagy kollégium munkájában
- ajánlással rendelkezik az intézmény megfelelő csoportjától
- aki megállapodásban rögzítve vállalja, hogy a végzettség megszerzését követően az
intézménnyel munkaszerződést, vagy együttműködési megállapodást köt, mely
jogviszonyt az adott szerződésben kikötött időtartam végezetéig fenntartja.
3. Alapelvek
A képzési támogatások odaítélésében elsődleges szempont, hogy az adott képzés a FAME és az AWOI
céljait és törekvéseit segítse, és azok fejlődéséhez hozzájáruljon.
A képzési keret célja, hogy
- az antropozófia területein önképzésben elindult egyének, vagy csoportok képzési lehetőségeit
támogassa,
- hosszú távon Waldorf képzettségű pedagógusok jelenlétét biztosítsa az intézményben,
- hozzájáruljon a pedagógusok önnevelési, fejlődési törekvéseihez, amelyek révén az
intézményben az antropozófiai hátterű Waldorf-minőség megvalósulhat
A képzések listáját a 2.sz. melléklet tartalmazza.
Támogatható pályázat csak a képzési listában szereplő képzés esetén fogadható el.
Támogatás kizárólag tandíjra/részvételi díjra igényelhető.
Támogatás nem igényelhető: útiköltség térítésére, szállás és étkezés költségének
fedezésére, tankönyvre/kiadványokra
Támogatás időtartama: egy pályázati szakaszban max. 1 tanév
A Képzési Szabályzat-ot minden tanévben a következő tanévre vonatkozóan, FAME Képzési
Szabályzattal egyeztetve, aktualizálni kell. Ennek határideje: adott tanév január 30. Felelőse:
PK/MgMcs
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4. A képzési keret, a támogatott képzések és a lehetséges támogatás mértéke
A „képzési keret” hosszú- és rövid távú képzésekre is fordítható. Ezek aránya költségvetési
évenként változhat.
A 2021/22-es tanévben a keret max. 70%-a hosszú távú képzésekre, min. 30%-a rövid távú
képzésekre használható.
A hosszú távú képzés időtartama min. 1 év, a rövid távúé min. 1 nap.
4.1. Hosszú távú képzések
Képzés
Waldorf specifikus képzések (pl. óvodapedagógus, osztálytanító, felső
tagozatos tanár, felső tagozatos szaktanár, nyelv-, kézimunka-,
kézműves-, bothmer-, euritmia-, szabad vallás-, kertművelés tanár stb.)*
Állami pedagógusképzés
FAME működésével/működtetésével kapcsolatos képzés
FAME céljait támogató képzés

Támogatás mértéke
0-100%

0-50%
0-100%
0-100%

*részletes lista ld. 2. sz. melléklet

4.2. Rövid távú szakmai és készségfejlesztő képzések
Képzés
Waldorf Nyári akadémia (kötelező az
osztálytanítók számára)
Hétvégi akkreditált Waldorf szakmai
továbbképzések
AWOI tanévelőkészítő műhely
Szakmai továbbképzések, tanfolyamok,
szemináriumok, melyek nem akkreditált
Waldorf képzések, de az Intézmény
fejlődéséhez szorosan hozzátartoznak
FAME céljait támogató képzés

Támogatás mértéke
külön költségvetési tételként tervezendő az
AWOI költségvetésében
0-75%
0-75%
0 – 50%

0-50%

5. Támogatás igénylése, elbírálása
A FAME minden év április 30-ig figyelemfelhívást tesz közzé az általa fenntartott
szervezetekben/intézményekben a pályázati lehetőségről.
Ezek után az AWOI Minőséggondozás Munkacsoportja is értesíti levélben az intézmény működő
munkacsoportjait a pályázati lehetőségről.
Támogatást bárki igényelhet, aki a szabályzat személyi hatálya alá tartozik.
Igénylés időpontja hosszú távú képzés esetén: április 30. – május 31.
lehetőség pót-igénylésre*:
augusztus 15. - szeptember 30.
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január 1. – február 15.
*ha későn derül ki egy-egy képzés időpontja, vagy rendkívüli jelentkezés indokolt
A rövid távú képzésekre az év során bármikor, de legalább a képzés kezdő időpontja előtt 2 héttel
lehet pályázatot benyújtani, az elbírálás ezt követően legkésőbb a képzés kezdete előtti napig
megtörténik.
Igénylés módja:
- a mellékelt pályázati űrlapot (lásd 1. melléklet) kitöltve el kell juttatni az AWOI
Minőséggondozás Munkacsoportjához (továbbiakban MgMcs)/PK-hoz, akik elbírálják a
pályázat jogosultságát és indokolt esetben ajánlásukkal továbbítják a FAME felé.
A pályázatokat a F A M E tagjaiból álló csoport hagyja véglegesen jóvá, bizonytalan esetben ismételt
véleményezést kérhet az MgMcs/PK-tól.
Pályázat elbírálásának szempontjai:
•

•

•
•
•
•

a pályázott képzés fontossága az intézmény aktuális igényeinek megfelelően: a képzések
minden évben súlyozásra kerülnek annak megfelelően, hogy az adott tanévben a zavartalan
működéshez mire van szükség.
a pályázat illeszkedése az AWOI és FAME hosszú távú terveihez: a pályázott képzés mennyire van
összhangban az AWOI és FAME hosszú távú terveivel, illetve a hosszú távú képzési tervben
foglaltakkal.
család havi nettó jövedelme 1 főre vetítve
motiváció: miért szeretné a pályázó elvégezni az adott képzést, mi a célja vele rövid és hosszú
távon
elköteleződés az adott szakirányban és az AWOI és a FAME céljai iránt
tudás megosztása: milyen módon tervezi a képzésen megszerzett tudást átadni a közösség
tagjainak

Pozitív elbírálás esetén a pályázó és az AWOI tanulmányi-, vagy megállapodási szerződést köt, mely
minimum 1 évre, vagy az adott képzés időtartamára szól.

6. Támogatással járó kötelezettségek
A FAME vállalja, hogy az odaítélt százalékban támogatja a pályázó képzését.
A támogatott kötelezettséget vállal, hogy részt vesz a képzésen és vállalja, hogy tudását megosztja a
közösség tagjaival.
Amennyiben a támogatott már munkavállalója az intézménynek, úgy a hosszú távú képzések esetén
a képzés elvégzését és a képesítés megszerzését követően fenntartja munkaviszonyát az összesített
támogatás mértékével megegyező időtartamra (pl. 2 éves képzés és 50%-os támogatás esetén a
végzettség megszerzését követően a támogatott 2 év x 50%, azaz 1 évig köteles fenntartani
jogviszonyát).
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Amennyiben a támogatott az adott képzés támogatottsága alatt nem munkavállalója az
intézménynek, úgy a hosszú távú képzések esetén a képzés elvégzését és a képesítés megszerzését
követően külön megállapodásban rögzített időn belül munkaszerződést, vagy együttműködési
megállapodást köt az AWOI-val, vagy a FAME-val, s munka-/jogviszonyát az abban meghatározott
ideig fenntartja.
A munka-/jogviszony fenntartási idejének meghatározásához alapul kell venni a támogatott képzés
támogatással arányos időtartamát, illetve az összesített támogatás mértékével megegyező
időtartamot, mely két tétel összeadódik (pl. 2 éves képzés és 50%-os támogatás esetén a végzettség
megszerzését követően a támogatott 2 év x 2 év x 50%, azaz 2 évig köteles fenntartani jogviszonyát
a képzettség megszerzését követően).
A rövid távú képzések esetén a munkaviszony-, illetve a munkacsoporton belüli aktív részvétel
időtartama egyedi elbírálás alá esik, ez minden tanulmányi szerződésben külön kerül
meghatározásra.
Ha a Támogatott a tanulmányi szerződésben rögzített feltételek szerint nem végzi el a teljes képzést,
nem szerez képesítést, AWOI és FAME döntést mellőzve félévet halaszt, akkor a teljes kapott
támogatást vissza kell fizetnie.
Amennyiben a Támogatott munkavállalói jogviszonya valamely okból a szerződésben foglaltak
szerinti határidő előtt megszűnik, a teljes kapott támogatást vissza kell fizetnie, az elvégzett félévek
számától függetlenül.
Amennyiben a Támogatott az intézménnyel még nem áll szerződéses viszonyban, s a megkötött
Képzési Támogatási Megállapodási szerződésben rögzített határidőig ezen munkaszerződéses
jogviszony Támogatottnak felróható okok miatt nem jön létre, úgy a kapott teljes támogatást 15
napon belül, egy összegben vissza kell fizetni annak, akivel a tanulmányi szerződést kötötte.
Ha bármely hosszú távú képzés díja a pályázati idő során változik, a támogatási összeg módosításához
támogatottnak az információ megszerzését követő 5 napon belül azt a FAME felé jeleznie kell.
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1. Melléklet
KÉPZÉSI TÁMOGATÁS
--- Pályázati űrlap --Pályázó neve:
Képzés megnevezése:
Képző intézmény neve:

Képzés teljes hossza:
Képzés kezdete és várható vége:
Képzés díj:
Mióta és milyen minőségben vesz részt az intézmény munkájában, életében?

Miért szeretné elvégezni az adott képzést? Mi a célja vele rövid és hosszú távon?

Milyen módon tervezi a képzésen megszerzett tudást átadni a közösség tagjainak?

Mennyi az önnel egy háztartásban élők 1 főre jutó havi nettó jövedelme?

Egyéb megjegyzés, gondolat....

Dátum:

Aláírás:
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A Pályázót ajánló Csoport tölti ki:
Csoport neve
Megpályázható támogatás mértéke (tól-ig)
Javasolt támogatás mértéke
Ajánlás, javaslat indoklása:

FAME tölti ki:
Megpályázható támogatás mértéke (tól-ig)
FAME által javasolt támogatás mértéke
Megítélt támogatás mértéke
Döntés indoklása:

Dátum:

Aláírás:
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Kezdeményezés

Képzés megnevezése

Kinek?

Időtartam

alapvető

Bölcsőde

bölcsődei szolgáltatást
nyújtó személy részére
szervezett tanfolyam

minden bölcsődei dolgozónak

100óra

Bölcsőde

bölcsődei szolgáltatást
nyújtó személy részére
szervezett tanfolyam

koordinátornak

100óra

Bölcsőde

Waldorf
óvodapedagógia képzés

minden főállású
gyermeknevelőnek

3 év

AWOI

WPI - Waldorf
óvodapedagógia képzés

minden óvodapedagógusnak

3 év

AWOI

WPI - Waldorf
osztálytanítói képzés

minden osztálytanítónak

AWOI

WPI - Waldorf
nyelvtanári képzés

AWOI

kiegészítő

Megjegyzés

Kinél lehet
jelentkezni a képzési
támogatásra?

x

A korosztályhoz illeszkedő
szakképesítés esetén nem
szükséges

FAME

x

bölcsődeüzemeltetés miatt

FAME

A minőség miatt fontos

FAME

x

A minőség miatt fontos

AWOI

3 év

x

A minőség miatt fontos

AWOI

a nyelvtanároknak

3 év

x

A minőség miatt fontos

AWOI

WPI - Waldorf
kézimunka tanári képzés

a kézimunkatanárnak

3 év

x

A minőség miatt fontos

AWOI

AWOI, RSFTK

WPI - Waldorf
kertművelés tanári
képzés

a kertműveléstanárnak

3 év

x

A minőség miatt fontos

AWOI, FAME

AWOI, RSFTK

WPI – Waldorf
zenetanár képzés

a zenetanárnak

3 év

x

A minőség miatt fontos

AWOI, FAME

AWOI, RSFTK

WPI – Waldorf festés
tanár képzés

a festés tanárnak

3 év

x

A minőség miatt fontos

AWOI, FAME

RSFTK

WPI - Waldorf
középiskolai
tanárképzés

minden szaktanárnak,
osztálykísérőnek

3 év

x

A minőség miatt fontos

FAME

x

