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  I N F O R M Á C I Ó K  

 
Kérünk Benneteket, hogy a linken található űrlapon 

jelentkezzetek legkésőbb  2020. augusztus 12-ig! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLYdI5AKDeaXaQf 

KE7ppe5drMTW0K7WjVwTePo5OKOI3t4qQ/viewform 
 

A részvételi díjat (10.000 Ft) készpénzben kérjük a helyszínen 

fizetni. A befizetést követően számlát adunk. 

 

 
 Jelentkezéssel kapcsolatos információk: 

Demkó Marianna 
Tel.: 06 20 346 7632 

e-mail: demko.marianna@waldorf.hu 

 

 

 

 Étkezés: 

Amalthea Közösségi Szövetkezet 

Haffner Andrea 
Tel.: 06 30 248 7364 

e-mail: amikonyhank@gmail.com 

MEGHÍVÓ 

Tanévindító Műhelyre 
 

2020. augusztus 25-26. 

A VILÁGBA NÉZEK ÉN… 
 

„A csodálkozás az első lépés a megismeréshez.” 
Louis Pasteur 

 

 

Helyszín: Göllner Mária Regionális Waldorf 

Gimnázium 

1048 Budapest, Lakkozó u. 1-5. 

 
Kedves óvónők, osztálytanítók, szaktanárok, felsős tanárok! 

 

Minden tanévnek vannak sajátosságai, de a 2019-20-as tanév volt talán az 

eddigi 20 év alatt a legsajátosabb tanév. Világszerte sokféleképpen 

ünnepeltük a Waldorf-pedagógia 100 éves évfordulóját, a Waldorf- 

pedagógia sokszínűsége megmutatkozott a nagyvilágban. Amire viszont 

senki sem számított, hogy szintén világszerte több hónapra bezárják az 

iskolákat. Online tanításra kényszerültünk, a kommunikációs technikák 

nem tudták pótolni személyes, emberi találkozásainkat. Eddig soha nem 

tapasztalt módon kellett felébreszteni kreativitásunkat. Az idei műhely is 

rendhagyóan alakul, kicsit más lesz, mint az eddigiek, nem mehetünk el 

amellett, ami történt. 

 

A Tanévindító Műhelyeken az elmúlt 4 évben a Földfejlődés ívét 

követtük, és a szaturnuszi, Nap és Hold-minőség után most érkeztünk  

meg a Földre. Az idei témát a csodálkozás/rácsodálkozás képessége adja 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLYdI5AKDeaXaQfKE7ppe5drMTW0K7WjVwTePo5OKOI3t4qQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLYdI5AKDeaXaQfKE7ppe5drMTW0K7WjVwTePo5OKOI3t4qQ/viewform
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meg. A szervező csapatban élő kérdések mellett újabbak is megszülettek, ahogy 

készültünk az augusztusi műhelyre. 

 

A közelmúlttal kapcsolatos kérdések: 

 Milyen új tapasztalatokat éltünk meg az online időszakban? 

 Milyen tanulságokat hozott számunkra egyéneknek és közösségeknek 

ez az időszak? 

 Vannak közös, esetleg mozgalmi szintű tanulságaink? 

 

A jelennel, jövővel kapcsolatos kérdések: 

 Hogyan függ össze a rácsodálkozás minősége az eleven, átélt tanulási 

módokkal (szemben a szikkasztó információátadással)? 

 Miért fontos, hogy a fiatalabb korosztályokban ne csak óvónők, alsós 

tanítók, hanem a szülők is értsék, miért „titokban”, inkognitóban 

zajlanak történések, pl. alakul át az évszakasztal annak érdekében, hogy 

a kisgyermekben eredendően meglevő csodálatra/áhítatra való 

képességet ápoljuk? 

 Hogyan tudja megőrizni a középtagozatos tanító a természettudományos 

epochákon is a tanulás élő tudáshoz vezető útját: az érzéssel, átéléssel 

átjárt akarati tevékenységből indulva hogyan jut el a gondolkodásig? 

 Hogyan lehet megőrizni a csodálkozás képességét a középiskolás 

korosztályban és a felnőtt létben is? Mi a dolga és miért dolga ez a 

pedagógusnak? 

 Mit tesz a gyermekekkel közölt szülői vagy tanári információ, mint 

egyetlen „igazság”? Hogyan oltja ki a csodálatra, élő megismerésre való 

képességet? 

 Hogyan segít a művészi tevékenység mint a szellemi világgal való 

összekapcsolódás, az (első) rácsodálkozás képességének megőrzéséhez? 

 Milyen kapcsolata van a föld elemnek és a Föld planetáris állapotának a 

halállal és a Golgotai Eseménnyel? 

 

A válaszok és a további kérdések bennünk vannak és a gyerekekkel, diákokkal 

való találkozásaink kapcsán ébredeznek bennünk, együtt alakítjuk őket. A 

Tanévindító Műhely nyitott minden Waldorf-pedagógus számára, újra 

találkozunk óvónők, alsó, közép és felső tagozatos tanárok. Szeretettel várunk 

Benneteket, találkozunk augusztusban! Addig is jó pihenést kívánok! 

 
 

Budapest, 2020. 06. 13. Demkó Marianna 

 

 

A M Ű  H  E  L  Y 

P R O G R A M J A 
 

 

 

2020. augusztus 25. kedd 

 

9.00-10.00 Érkezés, regisztráció 

10.00-10.45 Közös kezdés - ének Thurnay Balázs, mese: Márföldi Erika 

10.45-12.15 Közös előadás - Mezei Katalin-Karkus Ottó 

12.15-13.15 ebédszünet 

13.15-14.15 Mit hozunk magunkkal? A 2019-20-as év tanulságai, 

tapasztalatok megosztása az online tanítás idejéből (csoportmunka) 

14.15-14.30 rövid szünet 

14.30- 15.30 A csoportmunka folytatása, közös összegzés 

15.30-16.00 szünet 

16.00-17.30 Művészeti munka 

18.00-19.30 Mezei Mihály: Táplálék, közösség, krízis 

 
 

2020. augusztus 26. szerda 

 

9.00-9.30 Közös éneklés 

9.30-11.00 Művészeti munka 

11.00-11.30 szünet 

11.30-13.00 Szakcsoportok, életkori csoportok 1. blokk 

13.00-14.00 ebédszünet 

14.00-15.30 Szakcsoportok, életkori csoportok 2. blokk 

15.30-16.00 szünet 

16.00-17.30 Zárótörténet – G. Ekler Ágnes 

A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 


