




I. ALKALOM – Szek szárd, 2017. 11. 18.

Ér té ke lés 
Az ér té ke lést elekt ro ni kus kér dõ ív vel vé gez tük, ame lyet a részt ve võk kö zel 100%-a
töl tött ki. A ki e mel ke dõ en ma gas arányt úgy ér tük el, hogy az elõ a dá sok és a vi zu á lis
jegy zet do ku men tu ma i nak meg kül dé sé vel ju tal maz tuk a kit öl tõ ket. A rész le tes ered -
mé nye ket az alábbiakban ismertetjük.  
A vá lasz adók 61 szá za lé ká nak tel jes meg elé ge dett sé ge jó ered mény, azon ban a
39%-uk vé le mé nye ezt tük rö zi szá munk ra, hogy min den elé ge dett sé günk el le né re
van még job bí tá si le he tõ ség a tá jé koz ta tás ban. Kü lö nö sen azért fi gye lem re mél tó ez a 
le he tõ ség, mert nagy ság ren di leg meg egye zik a kül sõs részt ve võk ará nyá val, akik ér -
dek lõ dõ e-ma i lük re ugyan meg kap ták a tel jes kö rû tá jé koz ta tá si cso ma got, ez nem
egész ült ki az zal a sze mé lyes ki egé szí tés sel, amellyel az in téz mény mun ka tár sai se gí -
tet ték a szü lõk fel ké szí té sét. Cé lunk, hogy a sokak számára ismeretlen, új mód sze rek -
be mélyebben beavassuk a jelentkezõket.

1/1. kér dés A ren dez vényt meg elõ zõ en
ka pott in for má ció
A vá lasz adók 88,8 szá za lé ka tel jes mér ték -
ben elé ge dett volt a ren dez vény bel sõ ará -
nya i val: az elõ a dá sok hosszá val (60 perc),
a szü ne tek szá má val ás idõ tar ta má val (20
és 30 per ces, össze sen 2 szü net), és a mû -
hely mun kák ra for dí tott idõ vel (80 perc). Ezen a be vált struk tú rán a kö vet ke zõ két al -
ka lom mal sem ter ve zünk je len tõs vál toz ta tást. Az ak tu á lis té mák tól (nõi sze re pek, il -
let ve ok ta tás, gyer mek ne ve lés) füg gõ en meg fon tol juk eset leg 3 elõ a dó meg hí vá sát,
de to vább ra sem tervezünk 4 mû hely mun ká nál kevesebbet, mû he lyen ként 10-14 fõ
részvételével. 
A kö vet ke zõ kér dés sel an nak az
elõ ze te sen fel me rült vé le mény -
nek a re a li tá sát vizs gál tuk, hogy
al kal ma sabb len ne-e egy kül sõ
hely szín a tel jes ren dez vény le bo -
nyo lí tá sá ra, vagy ma rad junk az
in téz mény fa la in be lül, amennyi -
ben ott meg fe le lõ fel té te le ket tu -
dunk te rem te ni. A vá lasz adók



nagy arány ban (77,77%) ki vá ló nak ér té kel ték a hely színt és a fel sze relt sé get. Mind -
ezek alap ján in do ko lat lan nak lát nánk le mon da ni az in téz mény kí nál ta le he tõ sé gek rõl 
a gyer me kek pár hu za mos fog lal koz ta tá sá ban. Bí zunk to váb bá ab ban, hogy az is ko la
és az óvo da adott sá ga it, a tel jes épü let le he tõ sé ge it megismerve a külsõs szülõk, és
gyermekvállalás elõtt álló fiatalok számára is vonzóvá válik a Waldorf.       

1/2. kér dés A ren dez vény egyes ré sze i -
nek hossza 
Koz ma-Víz ke le ti Dá ni elt a há rom nagy -
ren dez vény bõl álló so ro zat elsõ elõ a dó ja -
ként arra kér tük fel, hogy a csa lád té má ról
át fo gó an, a mai hely ze tet be mu tat va, nem -
zet kö zi hely zet elem zé sek kel össze vet ve
be szél jen. A be ve ze tõ elõ a dás cél ja mind -
há rom nagy ren dez vény meg ala po zá sa
volt, és mind tar tal má ban, mind stí lu sá ban
ki emel ke dõ szín vo na lú volt. Ezt tük rö zi a
ki vá ló ér ték ma gas, 88,88%-os ará nya, és
az is, hogy januárban a másik nyertes
szekszárdi szervezet is meghívta. 

1/3. kér dés
Hely szín, ter mek fel sze relt sé ge

2/1. kér dés
Koz ma-Víz ke le ti Dá ni el elõ a dá sa
Az elsõ nagy ren dez vény té má ja az apa sze -
rep volt, ezért hív tuk az Apa Aka dé mia
meg ala pí tó ját, Lé der Lász lót elõ a dó nak. A
94%-os ará nyú ki vá ló mi nõ sí tést nem túl zás, va ló ban min den vá ra ko zá sun kat fe lül -
múl ta az elõadó szakértelme és hitelessége. 
A négy mû hely mun kán nem vett részt min den ki, de na gyon jó arány nak mond -
ha tó, hogy a részt ve võk 85%-a a ren dez vény vé gé ig ma radt, és so kan vissza jöt tek 
az ér té ke lés re, mi u tán a mû hely mun ka ide jét a gyer mek prog ra mo kon tölt öt ték. A
mû hely mun ka össze sen 14 részt ve võ jé nek több sé ge „csak” jóra ér té kel te az elõ a dá -
sá ra ki vá lót ka pott szak ér tõt, ami némi csa ló dott sá got tük röz. Azért a kö zel 43%-os
ki vá ló, és 57%-os jó mi nõ sí tés sel na gyon elé ge det tek va gyunk. 
2/2. kér dés Lé der Lász ló elõ a dá sa



2/3. kér dés Mû hely mun ka - Koz ma-Víz -
ke le ti Dá ni el

2/4. Papp Éva a csa lád pszi cho ló gia ava tott
is me rõ je volt a csa lád té má val fog lal ko zó
mû hely mun ka má sik asz tal gaz dá ja, aki a
cso port mun ká ban részt vevõ 10 fõ több sé -
gé nek (60%-ának) tel jes meg elé ge dett sé -
gét el nyer te. A to váb bi 40% jóra ér té kel te
mû hely ve ze tõi mun ká ját, ami összes sé gé -
ben nagyon jó eredmény. 
A 2.5. kér dés re, amely re a Lé der Lász ló ál -
tal ve ze tett mû hely mun ká ra vo nat ko zó elé ge dett sé get mér te, a részt ve võk mind egyi -
ke (12 fõ) ki vá ló mi nõ sí tést adott, di ag ra mos áb rá zo lá sa ezért szük ség te len. Ez zel
Lé der Lász ló kap ta össze sít ve (elõ a dás + mû hely mun ka ve ze té se) a leg jobb mi nõ sí -
tést, de a ren dez vény töb bi sza kem be re sem ma rad el et tõl az ered mény tõl je len tõs
mér ték ben. 
A 2.6. kér dés Sán dor Zsolt, az Apa Aka dé mia sza kem be re, wal dor fos szü lõ mû hely -
ve ze té sé re vo nat ko zott, aki a töb bi szak ér tõ tõl el té rõ en meg osz tot ta a részt ve võ ket.
Mint ahogy az aláb bi di ag ram ból is lát ha tó, a mû hely 10 részt ve võ je kö zül 6 fõ ér té -
kel te ki vá ló ra a mun ká ját, ami 60%-os ará nyá val igen jó ered mény nek mond ha tó.
To váb bi 2-2 fõ jó nak, il let ve át la gos nak mi nõ sí tet te, ami  - bár a négy szak ér tõ kö zül
a leg ke vés bé im po záns – így is tel jes mér ték ben meg fe lel az el vá rá sa ink nak („jó” át -
lag ér ték). 

2/4. kér dés Mû hely mun ka - Pap Éva
A 3-as kér dés cso port ban a gye re kek nek
biz to sí tott prog ra mok kal kap cso la tos elé -
ge dett sé get vizs gál ja. Kü lön prog ra mot és
nem wal dor fos pe da gó gust biz to sí tot tunk
az óvo dás és az is ko lás kor osz tály nak, és
mind ket tõ részt ve he tett a kéz mû ves fog -
lal ko zá so kon az elõ a dá sok és mû hely mun -
kák tel jes idõ tar ta má ban. Az össze sen 27 gyer mek ré szé re 18 óra kor szín há zi elõ a -
dást szer vez tünk, amely után szü le ik hez csat la koz va vet tek részt a va cso rán.  Fen ti
di ag ram az óvo dás ko rú ak fog la koz ta tá sát igény lõ szülõk véleményét tükrözi: 9 fõ
kiválónak, 4 fõ jónak ítélte a pedagógus munkáját.     



2/6. kér dés Mû hely mun ka -
Sán dor Zsolt

3/1. kér dés Óvo dá sok prog ram ja
 Az is ko lá sok prog ram ja it szer ve zõ drá ma -
pe da gó gus mun ká já nak meg íté lé se csak
annyi ban tér el az óvo da pe da gó gu sé tól,
hogy õk 1 fõ vel töb ben vol tak. Összes sé gé -
ben meg ál la pít ha tó, hogy a szü lõk mind két
kor osz tály prog ram ja i val elé ge det tek vol -
tak, ami kü lö nö sen ér té kes an nak fé nyé -
ben, hogy a cso por tok össze té te le rend kí -
vül he te ro gén volt élet kor ban, és össze szo -
kott ság ban egya ránt, mi vel a részt ve võk ará nyá hoz ké pest kevesebb waldorfos szülõ
kérte a gyermeke foglakoztatását, mint külsõs.
A kéz mû ves fog lal ko zás több tech ni ká val fog la ko zott a csa lád és az õsz té má já val.
Az ered ményt be mu ta tó fen ti di ag ram ön ma gá ért be szélt: a 24 vá lasz ból ki vá ló mi -
nõ sí té sû el éri a 2/3-os ma xi má lis meg elé ge dett sé get, jó nál rosszabbat pedig senki
nem adott.    

3/2. kér dés Is ko lá sok prog ram ja

3/3. kér dés Kéz mû ves fog lal ko zás

A 4-es kér dés cso port az el lá tás mi nõ sé gét
vizs gál ta, és mint ahogy az a fen ti di ag ra -
mok ból lát szik, nem túl zás azt ál lí ta ni,
hogy ki vá ló szol gál ta tás ban volt ré szünk.
A Kék Ma dár Ala pít vány ál tal mû köd te tett
Íz le lõ ét te rem ve ze tõ je és dol go zói na gyon
ér zé ke nyek vol tak az egész sé ges táp lál ko -
zás sal kap cso la tos igé nye ink re, és nem csak 
íz ben, ha nem fel szol gá lás ban is ki vá ló szín vo na lú mun kát vé gez tek. Hoz zá a dott ér -
ték ként je lent meg, hogy szak mai men to ruk, Ko vács Já nos Ve nesz-dí jas mes ter sza -
kács ön kén tes mun ká ban vál lal ta, hogy a gye re kek kel együtt ké szít uzson nát a részt -
ve võk nek, és sa ját ma guk nak is, így sok kal szí ve seb ben fo gyaszt ot ták õk is a
zöldséges-mártogatós uzsonnát, amelyhez az étterem házi készítésû, cukormentes
szörpjeit kínálták.



4/1.kér dés Uzson na mi nõ sé ge

4/2. kér dés Ká vé szü net

4/3. kér dés Va cso ra mi nõ sé ge

A ren dez vénnyel kap cso la tos össz be nyo -
más na gyon ma gas mi nõ sí tést ért el: a
részt ve võk 94 %-a ki tû nõ nek mi nõ sí tet te,
ami azt je len ti szá munk ra, hogy az elsõ
nagy ren dez vény szer ke ze te, idõ tar ta ma,
stí lu sa tel jes mér ték ben meg fe lelt a részt -
ve võk el vá rá sa i nak. Azon ban ez nem je len ti azt, hogy nincs mit ja ví ta ni, és eb ben se -
gít sé günk re lesz nek a nyi tott kér dé sek re adott vá la szok, ame lyek a mél ta tó meg jegy -
zé sek mellett jobbító javaslatokat is tartalmaznak. 

Ezek a kö vet ke zõk: 
• A mû hely mun kák elõtt kap ja nak be mu tat ko zá si le he tõ sé get a cso port ve ze tõk, se -
gít ve ez zel a je lent ke zést.
• Pár kap cso la ti és gyer mek ne ve lé si té má ban sze ret né nek to váb bi elõ a dá so kat.
• Konf lik tus ke ze lé si tech ni kák ról is jó len ne ta nul ni.



• Ké szül het ne vi deo fel vé tel is az elõ a dá sok ról, hogy meg néz hes sék, akik nem vol tak
ott (wal dor fos szü lõk).
• Csa lá di élet, sza bad idõ szer ve zé se, idõ gaz dál ko dás té má ban to váb bi elõ a dá sok.
• To váb bi elõ a dá sok apa-té má ban.
• Kom mu ni ká ció a csa lád ban.
• Ka masz kor.
• Hi ány zott a frissítõ és kávé hiányzott érkezéskor.
• Több szünet lehetne.
• Hosszú volt a bevezetõ. 
Sok meg erõ sí tõ ész re vé tel volt a té ma vá lasz tás ra, a szer ve zés re, az el lá tás ra, a csa lá -
di as lég kör re vo nat ko zó an, de kü lö nö sen a ren dez vény szer ke ze tét ta lál ták jó nak, és
nem ja va sol nák több téma fel dol go zá sát egy al ka lom mal, mert akadályozná az
elmélyülést.   
5. kér dés A ren dez vénnyel kap cso la tos
át fo gó vé le mény (össz be nyo más)

Összeg zés: 
A kér dõ ív és a sze mé lyes ta pasz ta la tok
alap ján úgy vél jük, hogy a ren dez vény ki -
fe je zet ten si ke res volt, mert el ér te a köz vet -
len cél ját, mi köz ben stí lu sá ban, han gu la tá ban tel jes mér ték ben il lesz ke dett a Wal -
dorf-szel le mi ség hez és ér ték rend hez. Hoz zá a dott ér ték nek és az ér té ke lés hi te les sé -
gét alá tá masz tó bi zo nyí ték nak tart juk azt, hogy va cso ra köz ben és után köz vet len,
élénk be szél ge té sek ala kul tak ki fo lya ma to san vál to zó kö rök ben, amely ben az elõ a -
dók és asz tal gaz dák mind egyi ke részt vett. Erõ sö dött ezál tal a Wal dorf-szü lõi kö zös -
ség, és a kül sõs részt ve võk is sze mé lyes ta pasz ta la tot sze rez het tek a szer ve ze ti és
pro jekt-kul tú rá ról, ami felbecsülhetetlen értékû a szervezet társadalmi
beágyazottsága és a projekt hatása szempontjából.  
Szek szárd, 2017. no vem ber 30.  
                         Fe ke te Ka ta lin ku ra tó ri u mi tag 
                                  Bo ni tas Ala pít vány 



II. ALKALOM –  Szek szárd, 2018. ok tó ber 27.

Be szá mo ló
Az 52 fel nõtt és 18 gyer mek rész vé te lé -
vel zaj lott ren dez vény át fo gó té má ja a
csa lád, mint kö zös ség volt, össze füg -
gés ben a Wal dorf is ko la és óvo dá val,
ami a csa lá dok kö zös sé gé nek in téz mé -
nye. A té ma vá lasz tás sal a kö zös sé gi ko -
hé zió nö ve lé se volt a cé lunk, amely nek
ered mé nyes sé gét az egyik részt ve võ
szü lõ szó be li vissza jel zé se iga zol ja:
„Ha csak annyit kap tam vol na a mai nap tól, hogy egy cso port ban dol goz va XY szü lõ -
vel rá jöt tem, hogy nem is ellenszenves, hanem tök jó fej, már elégedett lettem volna.
A ren dez vény ve ze tõ elõ adó ja dr. Tóth Olga, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Tár -
sa da lom ku ta tó In té ze té nek fõ mun ka tár sa volt, aki a csa lád ról vég zett szer teá ga zó ku -
ta tá sai alap ján komp le xen mu tat ta be a mai hely ze tet, ve tett fel kér dé se ket, rámutatva 
az aktuális problémákra. 
Az elõ a dás so rán a részt ve võk ben fel -
me rült gon do la to kat mé lyí tet tük a mû -
hely mun kák so rán három témában: 
1. Erõ vo na lak a csa lád ban
2. Konf lik tu sok és meg küz dé sek a
   csa lád ban
3. Csa lá di krí zi sek
Mi vel egy-egy részt ve võt több téma is
ér zé ke nyen érin tett, le he tõ vé tet tük a
cso por tok kö zöt ti át jár ha tó sá got, ezért a kér dõ íves ér té ke lés ben a vá lasz adók szá ma
nem tük rö zi az egyes mû hely mun kák lét szá mát. A works ho pok ba az elõ a dást kö ve tõ
szü net ben volt le he tõ ség a je lent ke zés re az zal a meg kö tés sel, hogy 18 fõnél egy cso -
port ban sem lehet több résztvevõ. 
A ren dez vényt az öt sze re tet nyelv rõl tar tott elõ a dás zár ta, me lyet a ren dez vényt szer -
ve zõ ala pít vány egyik ku ra tó ri u mi tag ja tar tott, majd a gyer mek prog ra mok részt ve -
või jöt tek be és mu tat ták be a kéz mû ves fog lal ko zá so kon szü le tett al ko tá sa i kat (csu -
hé bo szor kány, gyer tya, bu bo rék fest mény), így a szü lõ kön kí vül más résztvevõk is
értékelték a gyermekprogramokat. A kér dõ ívet az 52 részt ve võ kö zül 50 fõ töl töt te
ki, ered mé nyü ket az aláb bi ak ban is mer tet jük.



1. A ren dez vény szer ve zé sé nek mi nõ sí té se
A ren dez vény szer ve zé sé hez kap cso ló dó elõ ze tes in for má ció mennyi sé gét és mi nõ -
sé gét a részt ve võk 80%-a ki tû nõ nek mi nõ sí tet te, 18% jó nak, és mind össze 1 fõ
tartotta átlagosnak. 
Eb ben a kér dés ben a ren dez vény bel sõ ará nya i ra kér dez tünk. A 40%-os ki tû nõ és az
58%-os jó ered mény meg erõ sí tett ben nün ket ab ban, hogy ezen a struk tú rán alap ve tõ -
en nem ér de mes vál toz tat ni, leg fel jebb ár nyal ni ér de mes. Fel me rült, hogy hosszabb
elõ a dás és hosszabb works ho pi dõ kel lett vol na, ez azon ban üt kö zik az elõ ze tes
igény fel mé rés azon ered mé nyé vel, hogy ne le gyen egész na pos a ren dez vény, ha nem
leg alább a dél elõt töt hagy juk meg a hét vé gi fel ada tok ra. Az el lent mon dás fel ol dá sá ra 
ér de mes gon dol ni, mert az egész na pos ren dez vény re nem jön né nek el ennyi en, a
13-20 órá ig tar tó ter je de lem pe dig nem lát szik nö vel he tõ nek. Egy ko ráb bi elõ a dás -
kez dés gon do la tát megfontoljuk.
Az ered mény 92%-os elé ge dett sé ge mu tat, amennyi ben össze ad juk a ki tû nõ és a jó
vá la szo kat. A ki tû nõ eb ben az eset ben el fo gult sá got ta kar, mert az in téz mény, mint
ren dez vény hely szín csak komp ro misszu mok kal el fo gad ha tó. Más rész rõl nincs még
egy olyan le he tõ ség a vá ros ban, amely egy szer re tud ná biz to sí ta ni az elõ a dá sok, a
works ho pok, az óvo dás és is ko lás ko rú gyer me kek kü lön cso port ban fog lal koz ta tá -
sát, a kéz mû ves sé get és az ét ke zést. Igaz, hogy az össze nyi tott osz tály ter mek nem
tud nak min den igényt ki elé gí tõ hely szí né ül szol gál ni az elõ a dá sok nak, és a bü fé va -
cso rá ra is szû kös a hely, az in téz mény erõs sé gei miatt nem gon dol ko dunk a 3. nagy -
ren dez vény külsõ helyszínre vitelében.

2. Tar ta lom és mód sze rek mi nõ sí té se 
Az elõ a dást a részt ve võk 50 %-a ki tû nõ nek, 42%-a pe dig jó nak mi nõ sí tet te. Töb ben
ész re vé te lez ték, hogy szí ve sen hall gat ták vol na még, il let ve a vé gé re nem ju tott idõ,
pe dig 60 perc állt ren del ke zés re. Meg fon to lan dó az idõ ke re tek bõ ví té se, ez azon ban
a tel jes ren dez vény hosszá nak nö ve lé sé vel jár na, ami nagy ri zi kót rejt ma gá ban. A
prob lé mát a pre zen tá ció ki kül dé sé vel ol dot tuk meg, illetve a további elmélyüléshez
szakirodalmat is ajánlottunk. 
A har ma dik nagy ren dez vé nyek az ok ta tás sal fog lal ko zunk, és két be ve ze tõ elõ a dást
ter ve zünk a je len le gi egy he lyett, ezért kü lö nö sen fon tos át gon dol ni a ko ráb bi kez -
dést és a va cso ra idõ le rö vi dí té sét. A má sik al ter na tí va a dél elõt ti kez dés és va cso ra
he lyett ebéd le het, eb ben az eset ben azon ban nem adunk le he tõ sé get a kö zös
élmények megbeszélésére, kötetlen együttlétre a nap végén. 
A meg ol dást egy te le fo nos le kér de zés se gít sé gé vel ke res sük majd meg, amely egyet -
len kér dés re kor lá to zó dik: részt ven ne-e ak kor is a ren dez vé nyen, ha 10 órakor
kezdõdne?



A mû hely mun kán 18 fõ vett részt, még is 31 fõ vá la szolt a be ve ze tõ ben em lí tett okok
mi att. Az egy ér tel mû, 23 fõ ál tal adott ki tû nõ ön ma gá ért be szél, a nincs vá lasz 19
részt ve võ je azt jel zi, hogy õk más mû hely mun ká kon vet tek részt. 
A vá lasz adó 19 fõ 37%-a ki tû nõ en érez te ma gát, míg 47% jó nak ér té kel te a mun kát,
amely egy ér tel mû elé ge dett sé get mu tat, an nak el le né re, hogy 3 részt ve võ át la gos nak
ér té kel te a cso port mun kát. A nem vá la szo lók  ma gas szá ma (31 fõ) azt jel zi, hogy aki
erre a mû hely mun ká ra je lent ke zett, nagy részt ott is maradt, nem volt nagy mozgás a
csoporton belül.
A mû hely mun kán 36 fõ „for dult meg”, akik kö zül 28-an (78%) ki tû nek ér té kel te a
works hop ve ze tõ mun ká ját. A nagy moz gás nak tu laj do nít ha tó an ez a cso port meg csú -
szott az idõ vel, ami a zá rás és va cso ra idõ pont já ra is ha tott, a vá ra ko zá si idõt azon ban
so kan sze mé lyes be szél ge té sek kel tölt öt ték ki, amit kifejezetten értékesnek tartottak.

3. Gyer mek prog ra mok ér té ke lé se
A 18 gyer mek részt ve võ el le né re 25-en vá la szol tak a kér dés re, ame lyet vé le mé nyünk 
sze rint az oko zott, hogy egy épü let ben vol tunk a gye re kek kel és lát ha tó ak vol tak a
szü ne tek ben és kö tet len idõ pon tok ban, il let ve volt olyan csa lád, ahol a szü lõk kel
együtt a nagy szü lõk is részt vet tek a ren dez vé nyen, ami nö vel te a vá lasz adók szá mát.
A 80%-os elé ge dett ség to váb bi fej lesz tést nem igé nyel, ab ban ad meg erõ sí tést, hogy
a má sod szor fel kért pe da gó gus sze mé lyén ne vál toz tas sunk. Fej lõ dést je len tett az is,
hogy az elsõ ren dez vénnyel szemben most megkaptuk az óvodát, ahol jobb fel té te le -
ket tudtunk biz to sí ta ni. Eb ben a kor osz tály ban is 25 fõ volt a vá lasz adók szá ma, ki tû -
nõ re pe dig 84% ér té kel te a prog ra mot. Ez arra ösz tö nöz ben nün ket, hogy eb ben a
kor cso port ban se vál toz tas sunk a cso port ve ze tõ sze mé lyén. To váb bi elé ge dett -
ség-nö ve lõ té nye zõ volt, hogy el ké szült az in téz mény eu rit mia ter me, ami sö té te dés
után ki vá ló le he tõ sé get nyúj tott a drá ma já té kok ra, és a jó idõ nek kö szön he tõ en
szabadtéri mozgásos játékokra is sor kerülhetett az ud va ron. 
26 vá lasz adó ér té kel te a te vé keny sé get, an nak el le né re, hogy 18 gyer mek vett részt a
fog la ko zá son, amely há rom tech ni ká ra épült: csu hé, gyer tya már tás és bu bo rék fes tés.
A vá lasz adók 84 %-a ki tû nõ re ér ét kel te a te vé keny sé get, ami azért kü lö nö sen ér té kes, 
mert az elsõ ren dez vény hez ké pest vál toz tat tunk a szol gál ta tón. A ki vá ló ered mény
an nak is kö szön he tõ, hogy most egy fõ he lyett ket ten fog lal koz tak a gye re kek kel, nö -
vel ve az egy gyer mek re jutó idõt és fi gye lem mély sé gét. Töb ben azért ér té kel het ték
ezt a tevékenységet, a rendezvény zárásaként láthatták a gyermekek alkotásait.

4. El lá tás ér té ke lé se
A rend kí vül jó ered mény (78 % ki vá ló, 22% jó) an nak is kö szön he tõ, hogy nem csak
ma gas szín vo na lú mun kát vég zett a ca te ring szol gál ta tó, ha nem Ko vács Já nos Ve -



nesz-dí jas mes ter sza kács a gyer mek kel együtt ké szí tet te az uzson nát sa ját ma guk és a 
szü lõk szá má ra is az in téz mény kony há já ban. Ez a gesz tus nagy örö met je len tett
gyer mek nek, szü lõ nek egya ránt, a fel szol gált étel is il lesz ke dett a Wal dorf-szel le mi -
ség hez: zöldségmártogatósok voltak, különleges miniszendvicsekkel.
47 fõ vá la szolt erre a kér dés re, 68% ki tû nõ és 32% jó ér té ke lés sel. Az ered mény is -
me re té ben a kö vet ke zõ ren dez vé nyen sem ter ve zünk vál toz ta tást, a vi szony lag kö ze li 
idõ pont (feb ru ár) mi att azon ban a kí ná lat ban vál toz ta tást tervezünk a sokszínûség je -
gyé ben. A 82%-os ki tû nõ mi nõ sí tés a „jó” ér té kek kel össze ad va a ca te ring szol gál ta -
tó kí vá ló mun ká ját ta nú sít ja. Ez azért kü lö nö sen fon tos szá munk ra, mert meg ren de lé -
sünk kel egy fo gya ték kal élõ ket fog lal koz ta tó tár sa dal mi vál lal ko zást tá mo ga tunk,
mint látható, kompromisszumok nélkül. 
A kö vet ke zõ ren dez vény re a tel jes me nü sor át dol go zá sát kér jük, ter mé sze te sen to -
vább ra is az egész sé ges és ma gas él ve ze ti értékû ételek jegyében.

5. Ál ta lá nos be nyo más és to váb bi meg jegy zé sek
A ren dez vényt össze sé gé ben a részt ve võk két har ma da ki tû nõ re mi nõ sí tet te, 30%-uk
pe dig jó nak ítél te. An nak el le né re, hogy az elé ge dett ség mér té ke 30%-ban még ja vít -
ha tó jó ról ki tû nõ re, az ered ményt ki emel ke dõ nek tart juk – fenntartva a jobbítás le he -
tõ sé gét. A nyi tott kér dé sek re össze sen 17 fõ vá la szolt. 



5.2. Ami kü lö nö sen tet szett: 
• Mû hely mun ka (4 em lí tés)
• Mû hely mun ka ide je és he lye
• Má tis Juli mun ká ja (2 em lí tés)
• Köz vet len ség
• Ter mé sze tes ség
• Czir mai Il di kó sze mé lye
• Biz ton ság
• Fel is me ré sek
• Csa pat mun ka
• Ked ves ség
• Szak ma i ság
• Ben sõ sé ges han gu lat

5.3. A kö vet ke zõ té mák kü lö nö sen ér de ke sek/mo ti vá ló ak len né nek szá mom ra:
• Bi zal mi tõke nö ve lé se egy tár sa da lom ban
• Csa lá di krí zi sek
• De mog rá fia
• Csa lá di for mák, sze re pek
• Krí zis hely ze tek (2 em lí tés)



5.4. Túl sok idõt szán tunk
a kö vet ke zõ(k)re: nincs vá lasz

5.5. Túl ke vés idõ volt
a kö vet ke zõ(k)re:
• Dr. Tóth Olga elõ a dá sa
• Sze re tet nyelv
• Mû hely mun ka



• Sze mé lyes be szél ge tés
• Kö tet len be szél ge tés

6. Egyéb ész re vé te lek, ja vas la tok: 
• Min den kor osz tály szá má ra jók len né nek az ilyen prog ra mok
• Ki vá ló elõ a dás után na gyon sok meg erõ sí tést és meg ol dást kap tam a cso port mun ka 

kap csán
• Na gyon szép az is ko la és a gyer mek meg õr zé si le he tõ ség nagy se gít ség
• Tóth Olga elõ a dá sa na gyon ér de kes volt, azon ban pont az tûnt még ér de ke sebb nek, 

ami a vé gén volt és már nem ju tott rá idõ
• Olga elõ a dá sa szá mom ra túl zot tan szá raz és ada tok kal teli volt, egy-egy ér de kes

gon do lat volt ben ne, mely re több idõt for dít ha tott vol na
• Ki tû nõ tá jé koz ta tás, ér te sí tés, ki szol gá lás, kö szö nöm.

Összeg zés:
Az elé ge dett ség mé rés és a szó be li vissza jel zé sek, hely szí ni ta pasz ta la tok is me re té -
ben meg ál la pít ha tó, hogy a ren dez vény ma gas szín vo na lon szol gál ta a projektcélok
megvalósítását.



III. ALKALOM –  Szek szárd, 2019. feb ru ár 2. 

Is ko la vá lasz tás? – Is ko la tí pu sok, 
ok ta tá si mód sze rek
Két iz gal mas el gon dol kod ta tó elõ -
a dás al in dult ez a dél után is.
 „Re le váns tu dás, re le váns ta nu -
lás” cim mel Dr. Gyar mat hy Évát
(kli ni kai és ne ve lés lé lek ta ni szak -
pszi cho ló gus, a MTA Ter mé szet tu -
do má nyi Köz pont Kog ni tív Ideg tu -
do má nyi és Pszi cho ló gi ai In té ze té -
nek tu do má nyos fõ mun ka tár sa)
hall gat hat tuk meg, majd Prof. Fü -
löp Már ta (tu do má nyos ta nács adó, egye te mi ta nár, MTA Kog ni tív Ideg tu do má nyi
és Pszi cho ló gi ai In té zet, Tár sa da lom és Kul tu rá lis Pszi cho ló gi ai Cso port ve ze tõ)
„Ki nek jó a ver seny ori en tált és ki nek a nem-ver seny ori en tált is ko la? Mí to szok
és ku ta tá si ered mé nyek”  címû elõ a dá sán ta lál ha tott ki-ki a sa ját kér dé se i re vá la -
szo kat, új szem pon to kat.

Rö vid szü net után meg kez dõd tek a mû hely mun kák me lyek rõl itt most a mû he lyek
ve ze tõi szá mol nak be.



I. Mû hely mun ka: Mi tõl kor sze rû ma egy pe da gó gia? Vá lasz le he tõ ség a
Wal dorf-is ko lák gya kor la tá ból a kor ki hí vá sa i ra – vissza te kin tés
A Wal dorf-is ko lák mód szer ta ná hoz iga zod va rö vid be mu tat ko zás után 35-40 per ces
„rit mi kus részt” tar tot tam, amely ben a részt ve võk meg ta pasz tal hat ták el sõ tõl a he te -
dik osz tá lyig, ho gyan le het éne ken, moz gá son, rit mu so kon ke resz tül cse lek vés bõl,
ta pasz ta lás ból ha lad ni a fo gal mak, abszt rak ci ók felé. Anya nyel vi és ma te ma ti kai fel -
ada to kat vé gez tünk, ame lyek ben a szó fa jok és a szám fo gal mak felé ha lad tunk a kö -
zös moz gá sos cse lek vés ben. Vé gül egy he te dik osz tály hoz illõ „gra vi tá ci ós” já ték -
ban igye kez tem ér zé kel tet ni fi zi kai, csil la gá sza ti fogalmakat. 
Ezu tán egy elõ a dás ban igye kez tem ké pet adni a Wal dorf-is ko lák szel le mi hát te ré rõl
az ala pí tó, Ru dolf Ste i ner meg kö ze lí té sei alapján. 
Szót ej tet tünk a szo ci á lis hár mas ta go zó dás el vé rõl, ho gyan le het jól fel épí te ni egy
mo dern tár sa dal mat úgy a Sza bad ság, Egyen lõ ség, Test vé ri ség hár mas sá ga alap ján,
hogy a kü lön bö zõ szfé rák kom pe ten ci á ju kat meg tart va élõ, a vál to zá sok hoz iga zo dó, 
egy más sal együtt mû kö dõ egészséges társadalmat tudjanak mûködtetni.
Kü lön hang sú lyoz tam, hogy az is ko lá nak sza bad szel le mi mû hely nek kell len nie,
ahol a pe da gó gus-kö zös ség a gye re kek fej lõ dé si üte mé hez iga zít ja: Mit, mi kor,
hogyan? tanítson. 
Ru dolf Ste i ner em ber ké pe alap ján rö vi den vá zol tam az em ber nek az aka rat-ér -
zés-gon dol ko dás hár mas sá gá ra épü lõ fej lõ dé si út ját, és azt, hogy eh hez ho gyan iga -



zo dik a pe da gó gia. Mi kor, mi lyen te vé keny sé ge ken, tan tár gya kon ke resz tül ta lál koz -
nak a gye re kek a vi lág is me re te i vel. A Wal dorf-is ko lák így tu da to san a Kéz-szív-fej
is ko lái, ahol na gyon sok mû vé szi és kéz mû ves te vé keny ség gel, tan tár gyak kal igyek -
szünk a ta nu ló kat he lyes ön is me ret re, ön ne ve lés re se gí te ni. A jó pe da gó gia mód szer -
ta ná ban je len tõs he lyet fog lal nak el a ko ope ra tív tech ni kák, a pro jek tek, amelyek
reményeink szerint a társadalmi élethez szükséges helyes szociális kompetenciákat
alakítják.
Vé gül be szél tünk ar ról, hogy min den kor sze rû pe da gó gia cél ja, hogy ru gal mas, ta nu -
lás ra ké pes, a szo ci á lis élet ben nyi tott, be fo ga dó fi a ta lo kat ne vel jen, akik sa ját szel le -
mi sza bad sá gu kat meg él ve ké pe sek a vég ta gok ból ér ke zõ al ko tó erõ i ket a fej bõl
áram ló gon do la ti erõ ik kel a kö zép ben, a mû vé sze tek ben össze köt ni: ezért nevezik a
Waldorf-iskolákat a Kéz-Szív-Fej iskolájának. 
Kö szö nöm a ren dez vény nek helyt adó Wal dorf-is ko la és a szer ve zõk gon dos mun ká -
ját. Saj ná lom, hogy az ala po san elõ ké szí tett prog ram csak kis mér ték ben moz dí tot ta
meg Szek szárd pe da gó gu sa it és az is ko lá ba lépõ gyer me kek szü le it. Sok jó se gít sé -
get, ori en tá ci ót kap hat tak vol na az elõ a dá sok alap ján.    
Bu da pest, 2019. feb ru ár 3.

Koc zi ha Mik lós



II. Mû hely mun ka: Ok ta tá si me ne kül tek - al ter na tív meg ol dá sok 
A works hop be ve ze tõ ré szé ben az ala pít vá nyunk ál tal 22. éve mû köd te tett Zöld Ka -
kas Lí ce um Men tál hi gi é nés Szak gim ná zi um, Gim ná zi um és Ál ta lá nos Is ko lát mu tat -
tam be, ki emel ve az Is ko la sa ját ku ta tá so kon ala pu ló, sa ját ki dol go zá sú al ter na tív ke -
ret tan ter vét, amelyet az oktatásért felelõs miniszter engedélyezett. 
A mû hely mun ka tar tal mi ré szé ben azt a je len sé get jár tuk kö rül, mely az utób bi évek -
ben - a köz ok ta tá si rend szer köz pon to sí tá si tö rek vé se i vel szin te egy ütem ben – egy re
in kább erõ sö dik, ne ve ze te sen, hogy egy re több szü lõ ke res a gye re ke i nek al ter na tív
meg ol dá so kat. Je len tõ sen nö vek szik az al ter na tív is ko lák irán ti ér dek lõ dés is, de az
u.n. ott hon ta nu lást vá lasz tók szá ma is. Ez utób bi ak egy ré sze va ló ban sa ját maga old -
ja meg a gye re kei ok ta tá sát, má sik ré szük vi szont a (szin tén nagy dinamikával
növekvõ számosságú) magántanulói csoportok segítségét veszi igénybe. 
A ren del ke zé sünk re álló kö zel két órás idõ ke ret ben az or szág ban és hely ben is is mert
al ter na tív ok ta tá si-ne ve lé si mód sze rek rõl be szél get tünk, mi köz ben a kis cso por tos
mun ka for ma le he tõ sé get adott az egyé ni prob lé mák fel tá rá sá ra és a ta pasz ta la tok
összeg zé sé re. A meg le he tõ sen szûk he lyi moz gás tér ben meg ol dást nem, vagy csak
rész le ge sen ta lá ló szü lõk nem lát nak esélyt gyer me kük meg fe le lõ szín vo na lú ok ta tá -
sá ra. A meg lé võk kel, köz tük a szek szár di Wal dorf is ko lá val az a prob lé má juk, hogy
nem lát ják a foly ta tás, a to vább ta nu lás le he tõ sé gét, és at tól fél nek, hogy az el té rõ ok -
ta tá si-ne ve lé si mód szer tan nak kö szön he tõ en gyermekeik nem tudnak beilleszkedni,
illetve nem állják meg a helyüket a rendelkezésre álló iskolatípusokban. 
Ez a fé le lem mar kán san tar tot ta ma gát an nak el le né re is, hogy sta tisz ti kák kal bi zo -
nyít ha tó an át lag fe let ti az Wal dorf-ta nu lók gim ná zi u mi fel vé te li pont szá ma. Hosszas
esz me cse re után kon szen zus szü le tett ab ban, hogy nem a prob lé ma gyö ke re nem a le -
xi ká lis is me re tek ben, de sok kal in kább az el té rõ kul tú rá ban ke re sen dõ: ne héz a vál tás 
az együtt mû kö dés re, el fo ga dás ra ne ve lõ iskolai légkör és a teljesítménycentrikus,
versenyszellemû között. 
A meg ol dás ke re sé se so rán új, a szü lõk és pe da gó gu sok együtt mû kö dé sén ala pu ló in -
téz mény ala pí tá sá nak gon do la ta fo gal ma zó dott meg a je len lé võk ben: Wal dorf gim -
ná zi um ala pí tá sa, amely ben vi szont a szü lõk bi zo nyul tak mo ti vál tabb nak, a pe da gó -
gu sok nem lát nak le he tõ sé get középiskolai Waldorf-pedagógusok alkalmazására.
A works hop cél ja a prob lé ma fel ve tés és a kö zös gon dol ko dás volt, amely ma ra dék ta -
la nul meg va ló sult, sõt to váb bi cé lok ki tû zé sé re és meg va ló sí tá sá ra is al kal mas öt le -
tek kör vo na la zód tak a jó han gu la tú, értékes és tartalmas mûhelymunkában.
Bu da pest, 2019. feb ru ár 3. 

Bra un Jó zsef



III. Mû hely mun ka: Ta nu lás - ma gán ta nu ló ként - in téz mé nyen kí vül, 
kö ze lebb a gyer me ki, csa lá di szük ség le tek hez. 
A cso port részt ve või kö zött pe da gó gu sok és szü lõk, Wal dorf ból és a tér ség más is ko -
lá i ból egya ránt vol tak, az el té rõ in dít ta tás azon ban nem hát rál tat ta az együtt mû kö -
dést. A be mu tat ko zást kö ve tõ en meg egyez tünk a cso port mun ka ke re te i ben és sza bá -
lya i ban, amely hez min den ki tar tot ta ma gát. 
Sa ját mun kám rö vid is mer te té sét kö ve tõ en kér dé sek, vé le mé nyek alap ján be szél get -
tünk a részt ve võk prob lé má i ról, me lyek in kább egyé ni sa já tos sá gok és út ke re sé sek
vol tak, de elõ for dul tak szak mai-mód szer ta ni fel ve té sek is. A részt ve võk mind egyi ke
érin tett a sa ját mun ká ja, vagy gyer me ke el té rõ ne ve lé si igé nyei mi att, ezért is vá lasz -
tot ták ezt a mû hely mun kát. Mo ti vált sá guk mind vé gig meg ma radt, õszin tén, nyit ot tan 
be szél tek gyer me kük kel kap cso la tos prob lé má ik ról, és ta ná csot kér tek a meg ol dás
meg ta lá lá sá ban. En nek kö szön he tõ en a cso port tagjai egymás példáiból és meg ol dá -
sa i ból is sokat tanultak, amelynek hangot is adtak a visszajelzõ körben.
A fel me rül ese tek egyé ni ek vol tak ugyan, de ab ban ha son lí tot tak, hogy a ta nu lá si és
vi sel ke dé si ne héz sé ge ket min den kép pen be akar ták so rol ni va la mi lyen tü net cso port
alá, így a works hop egyik ered mé nye ként a szem élet vál tást tar tom. Si ke rült el moz -
dul nunk et tõl az igény tõl afe lé, hogy egyé ni mód sze re ket, fej lesz té si esz kö zö ket kell
ta lál nunk az el té rõ igé nyû gyer me kek szá má ra, nem pe dig ti pi zál ni õket, majd eh hez



ke res ni a meg ol dást. Az in téz mé nyen kí vü li ta nu lás ezt va ló sít ja meg, al kal maz kod va 
a gyer mek és a csa lád igé nye i hez, a terhelést arányos adagolva, az ismereteket
vonzóvá téve, játékosan köz ve tít ve. 
A részt ve võk szá má ra meg könnyeb bü lést je len tett, hogy van meg ol dás az egye di
ese tek re is, és na gyobb szü lõi fe le lõs sé get vál lal va a fej lõ dé sü kért, a csa lá dot be von -
va, a pe da gó gus sal köz vet le nül együtt mû köd ve so kat tehetnek a gyermekük bol do -
gu lá sá ért.   
Több szü lõ és pe da gó gus is je lez te, hogy sze ret ne sze mé lye sen is ta pasz ta la tot sze -
rez ni er rõl a mód szer rõl és lá to ga tás ra jön ni hoz zám, amely jel zi a mû hely mun ka
eredményességét.
Jász be rény, 2019. feb ru ár 3. 

Dobó Ka ta lin

IV. Mû hely mun ka: Ha té kony is ko lát min den ki nek,
avagy ink lu zív ne ve lés a gya kor lat ban 
A works hop elsõ ré szé ben be mu tat tam az is ko lán ban al kal ma zott mód szert, és a szer -
ve ze ti mû kö dé si for mát (al ter na tív ala po zó prog ram az ál la mi ok ta tás ban, ál ta lá nos
is ko lai ön ál ló osz tály ként integrálva az intézményi mûködésbe.
A Gyer me kek Háza 29 éve mû kö dõ is ko la, mely ter mé sze tes nek ve szi, öröm te li nek
tart ja és el fo gad ja a gyer me kek köz ti kü lönb sé ge ket. Eh hez ala kí tot ta ki be fo ga dó is -
ko lai kör nye ze tét és ta ní tá si gya kor la tát úgy, hogy biz ton ság ban érzi ma gát mind a te -
het sé ges, mind a sa já tos ne ve lé si igé nyû kis gye rek. A részt ve võk kel ar ról be szél get -
tünk, hogy mi ként le het meg va ló sí ta ni ál la mi ok ta tá son be lül, tan órai ke re tek kö zött
az egyé ni sa já tos sá gok fi gye lem be vé te lé vel az egyé ni fej lesz tést, épít ve a tanulói
aktivitásra, ugyanakkor az együttmûködésen alapuló szociális készségek fej lesz té -
sét. 
A részt ve võk be szá mol tak ok ta tá si ta pasz ta la ta ik ról és na gyon tá mo gat ták az ál ta -
lunk al kal ma zott mód szert, ki vé tel nél kül ki fe jez ve, mennyi re fon tos len ne hely ben
is ezt a szem lé le tet és mód szer tant be ve zet ni a köz ok ta tás ba. Be szá mol tak a he lyi le -
he tõ sé gek szû kös sé gé rõl, il let ve ar ról is, hogy ma gán is ko lá ba já rat ni a gyer me két
nem min den ki nek el ér he tõ, még ak kor sem, ha ez in do kolt len ne. Ugyan ak kor kör vo -
na la zó dott az a je len ség is, hogy a vá ros ban mû kö dõ 2 al ter na tív is ko lá nak egy re in -
kább szem be kell néz nie az elõ íté le tek kel, a bé lyeg gel, amit rá juk süt nek, hogy a sa -
já tos nevelési igényû gyerekeket mindenki oda viszi, emiatt nincs biztosítva a többi
gyermek zavartalan fejlõdése. 
A cso port tag jai egyet ér tet tek ab ban, hogy a leg na gyobb ki hí vást a szem lé let meg vál -
toz ta tá sa je len ti úgy a pe da gó gu sok, mint a szü lõk szá má ra. A mi pél dánk min tát és
re ményt adott szá muk ra arra, hogy né hány el kö te le zett pe da gó gus ké pes in no va tív,



sze mély re sza bott mód szer tan ki dol goz ni és be ve zet ni az ál la mi ok ta tás ba, amely hez
szük sé ges a szü lõk tá mo ga tá sa, és természetese az intézményvezetés nyitottsága is.
Összeg zés ként meg ál la pod tunk ab ban, hogy na gyon sok le he tõ ség áll a szü lõk és pe -
da gó gu sok elõtt arra, hogy a gyer me kek sa já tos sá ga i ra fi gyel ve új meg ol dá sok be ve -
ze té sé ért dol goz za nak, raj tuk mú lik, hogy meg te gyék az elsõ lé pés ket. Fel aján lot tam
a se gít sé ge met az elsõ lé pé sek meg té te lé ben, és a ké sõb bi útjuk során, amennyiben
erre igény és elszántság van.
A cso port mun ka ol dott lég kör ben, a részt ve võk nagy fo kú ak ti vi tá sá val és együtt mû -
kö dé sé vel zajlott.
Bu da pest, 2019. feb ru ár 3. 

Sza bó Éva






