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ÉPÜLET HÍREK 
2.- 3. OLDAL 

“Angyalhang, csillagfény hív az éjszaka ösvényén.
Emberszív a jászol már, kicsi Gyermek, téged vár.”

- Kertész Eszter -

ADVENTI KERT   
december 1. Vasárnap

 14:00-15:00  1. és 4.osztály
 15:00-16:00   3. és 6.b.osztály
 16:00- 17:00   2. és 5.b.osztály
 17:00-18:00   5.a. és a 7.osztály
 18:00-19:00  6.a. és a 8.osztály
 19:30  gimnazisták
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2.

szekérmagazin

FINISBEN
AZ ÉPÍTKEZÉS

Az építkezés első üteme, amely a főépület és a hozzá tartozó 
művészeti műhelyt jelenti, az utolsó szakaszába érkezett.

A műhely épület tetőszerkezeti része és a homlokzati szigete-
lése is elkészült, már csak cserépfedésre vár. A belső termek-
nél tégláig megtörtént a falak megtisztítása, egy helyiséget 
kivéve itt a termekben látszó téglaburkolat lesz, amelynek 
hangulata jól illik az ott zajló majdani művészeti munkához.

A főépület tetőszerkezete elkészült, valamint a homlokzati 
színezés is szinte teljes egészében kész van. 

A főépület külső lépcsőháza is a befejezéséhez ér, a nagymé-
retű lépcsőházi üvegfelületek is a helyükre kerültek.

Elkészült a szélfogó bejárati rész is, jelenleg a külső, nyitott 
folyosó munkálatai folynak.

A belső munkálatok is előrehaladott állapotban vannak, mint 
burkolás, befejező glettelés, csiszolás, épületgépészeti és 
elektromos hálózati munkálatok és jelenleg azon dolgozunk, 
hogy a tűzoltósági és katasztrófavédelmi előírásoknak meg-
feleltessük az építményt.

Hamarosan megkezdjük a beltéri ajtók beépítését, a bejára-
ti nyílászárók elhelyezését, ami által az épület eléri végleges 
iskola formáját.

Jó pár feladat van még hátra, ami elsősorban a tereprende-
zést, parkoló építést, ill. a belső takarítást, festést és meleg 
burkolást jelenti.

Terveink szerint 2020 februárjában megkérjük a használatbavé-
teli engedélyt, hogy még a működési engedély beadása előtt 
az esetlegesen felmerülő kisebb korrekciókat végrehajtsuk.

Amint aktuálisak lesznek azok a munkák, amelyekhez szülői 
aktivitást kérünk, a Szülői Szekér segítségét is igénybe véve 
megszólítjuk konkrét feladatokkal a Közösséget.

Az épületprojekt csapat: Ági, Dimi, Attila

Kedves Szülők  
és kedves Tanárok!
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4. 5.

SZENT MÁRTON 
ÜNNEPÜNK 

Immár másodszor rendeztük meg hagyományos Szent 

Márton ünnepünket új helyszínén, a fóti Somlyó-tó 

körül. Egy estére 700 mécses fényében világított  

a tó és csilingelő gyermek-ének töltötte be a levegőt.  

A második osztály műsora megidézte Szent Márton 

életének felemelő pillanatát, amikor megmenti a kol-

dust a fagyhaláltól, majd az élőképek életútja állomá-

sain vezettek végig. A lámpás séta végén gyermekeink 

teával melegedtek és a saját Márton kalácsukat osz-

tották meg azokkal, akik fontosak nekik. Hálás szívvel 

és emelkedett hangulatban sétáltunk haza a csendes 

őszi estében.
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Akinek a gyereke még nem gimnazista, annak nagy 

eséllyel csak homályos elképzelései lehetnek arról, 

hogy mit is jelent a középiskolában mentornak len-

ni. El tudnátok magyarázni, hogy mi a különbség 

az osztálytanító és a mentor között?

KATA: Az egyik, a hétköznapokban leginkább meg-

nyilvánuló különbség az, hogy míg elsőtől nyolcadik 

osztályig az osztálytanító tanít minden főtárgyat, 

addig a gimnáziumban egy nagyobb tanári közös-

ség tanítja az osztályt, és a mentorok csak a saját 

tantárgyaikat, illetve azokon kívül a heti egy társal-

gó órát tartják. A sok-sok szervezési teendőn kívül 

a legfontosabb feladatunk az, hogy figyelemmel 

kísérjük és segítsük a diákok egyéni és szociális 

fejlődését. Nyolcadik osztályig a gyermek a külső 

tekintélyt követte, a gimnáziumban pedig meg kell 

tanulnia a saját akaratával és ítéletével önállóan 

bekapcsolódni az életbe, és saját belátása szerint 

cselekedni, hogy önálló, szabad emberré válhasson. 

Nem könnyű feladat ez a gyerekek számára ebben 

a bizonytalan, nyugtalan világban, ezért fokozottan 

fontos, hogy mellettük álljunk.

Hogyan alakult ki a mostani 9. osztály csapata?

VIKI: A mostani 9. osztály 30 fővel indult szeptem-

berben. Ebből 24-en a saját tanulóink voltak, és 6 

külsős diákot vettünk fel melléjük. Közülük 3-an 

waldorf általános iskolából jöttek, 3-an pedig állami 

intézményből. Időközben egy diákunkat felvették 

magánének szakra, így ő - mivel a továbbtanulá-

sa szempontjából ez egy nagyszerű lehetőség volt 

számára – elment az osztályból.

Milyen kihívások érik a gyerekeket a 9.osztályban? 

KATA: A 9. osztályos diákok az életkori sajátossága-

ik miatt iskolától függetlenül is rengeteg kihívással 

szembesülnek. Keresik a helyüket, szerepüket, és 

azokat a feladatokat, amik értelmet adnak a min-

dennapjaiknak. Az iskolában az intellektuális kihí-

vások mellett fontosnak tartjuk azokat is, amelyek 

a szociális érzékenységük felerősítésében segítik 

őket. Márton-napon például két koraszülött PIC-be 

(intenzív osztályra) mentünk el velük, és ott kellett 

olyan feladatokban helytállniuk, amelyek a kórházi 

dolgozók számára segítséget jelentettek. Advent-

ben egy olyan óvodát fognak majd támogatni, aho-

va szegénységben élő gyermekek járnak. Bízunk 

benne, hogy mire elballagnak a gimnáziumból, 

olyan emberekké válnak, akik számára a többiekkel 

való együttműködés és a mások segítése egy telje-

sen természetes, hétköznapi dolog lesz.

VIKI: Kilencedik osztály vége felé kerül sor a cirkusz 

előadásra, amely egyben egy csapatépítő tevékeny-

ség is, hiszen mindenkinek ki kell vennie a részét a 

munkából pl. egy ’tartó ember’ éppen ugyanolyan 

fontos résztvevője az előadásnak, mint egy konfe-

ráló vagy egy bűvész. Év végén pedig egy 10 napos 

mezőgazdasági gyakorlatra megy az osztály, mely-

nek során éjjel-nappal együtt vagyunk munkában és 

szórakozásban is, ezáltal igazán összekovácsolódik 

az osztály, és életre szóló élményekkel gazdagod-

hatnak.

Mire vagytok az osztályotokban a legbüszkébbek?

VIKI: Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen befo-

gadó osztályunk van, az új diákokat is szeretettel 

vették körül. A szaktanárok is sokat dicsérik őket, 

érdeklődő és motivált csapat, melyben biztosan 

közrejátszik az általános iskolában tanító kollégák 

munkája is.

KATA: Sokszínű és kiegyensúlyozott közösség ez az 

osztály, akikkel öröm együtt dolgozni, és akik nyi-

tottak egymásra és a világra. Leginkább az inspirál 

bennünket, hogy hiszünk benne: ők lesznek azok, 

akik megmentik a világunkat.

KIK AZOK A MENTOROK 
ÉS MIT CSINÁLNAK? 

Ha még nem tudod a választ, akkor most Bodor-Horváth Kata és Karaffy-
Vida Viktória, a 9. osztály mentorai mindenre fényt derítenek!

Karaffy-Vida Viki szintén az ELTE-n 
diplomázott biológia-kémia szakon  
és a gödőllői Waldorf Iskola 
Gimnáziumában kezdte waldorfos 
pályafutását, iskolánkban pedig 
2014 óta van jelen szülőként és 
pedagógusként is.

Bodor-Horváth Kata az ELTE-n végzett 
angol-magyar szakon, mester diplomáját 
Buffalóban szerezte ösztöndíjasként. 
Utána 8 évig a budapesti Móricz 
Gimnáziumban tanított. Waldorfos szülő 
9 éve lett, amikor a nagyobbik lánya  
a gödi waldorf oviba kezdett járni. Ő már 
hatodikos, kisebbik lánya pedig második 
osztályos itt nálunk. Negyedik éve tanít  
a gimnáziumban.

Rozsnyai-Porpáczy Anett
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2019. december 7-én 10 órától szeretettel várja az 5.a és 5.b osztály  
a családokat az iskola adventi bazárjába. Délután 5 óráig biztosítjuk Nektek 
a teret, hogy legyen időtök kényelmesen szétnézni, leülni egy kávé mellé, 

kézműveskedni és egy kellemeset beszélgetni. 

A BAZÁR PROGRAMJAI:
11:00 

Paradicsomi játék - Euritmia terem

Bábjáték a kicsiknek - Az óvoda épülete  
(Kérjük időben érkezzetek, 11:00 után nem tudtok bemenni,  

mert megzavarná a bábozást)

13:00 
Paradicsomi játék - Euritmia terem

Mesesarok a kávézóban

EGÉSZNAPOS PROGRAMOK:
KÉZMŰVES KARÁCSONYI AJÁNDÉK KÉSZÍTÉSE  

újrahasznosított anyagokból

HASZNÁLT KÖNYVEK VÁSÁRA  
Hozd el te is megunt könyveidet! Gyűjtés dec. 2-6-ig az 5.a termében.

CIPŐSDOBOZGYŰJTŐ PONT 
a személyre szabott ajándékdobozt (életkor, fiú - lány megjelölés) a 

MikulásGyárba szállítjuk el, hogy ezzel hozzájáruljunk a mélyszegénységben 
élő gyerekek karácsonyának szebbé tételéhez. Információk a doboz 

összeállításához: ciposdoboz.hu/gyik
TÁRSASJÁTÉK KLUB KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

HAJFONÁS

KARÁCSONYI FOTÓZÁS  
A képekhez készíthetsz saját képkeretet a kézműves sarokban

BÜFÉ A FÖLDSZINTEN  
saláták, kencék, szendvicsek, melegszendvics és hot dog

EMELETI KÁVÉZÓ  
forró italokkal, ínyenc süteményekkel, tortákkal  

és koncertekkel vár a bazár ideje alatt

SZABADULÓSZOBA

Fóti Waldorf Adventi Bazár 2019

KÖVESSÉTEK FACEBOOK ESEMÉNYÜNKET 

ahol az árusok bemutatkoznak, illetve a kézműves ajándékkészítés  
és a koncertek részleteiről is lehull a lepel.

http://ciposdoboz.hu/gyik
https://www.facebook.com/events/801533593614877/
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Felelős kiadó: Szülői Szekér | Munkacsoportvezető: Hojtsy Lívia | Kapcsolat: SzuloiSzeker@fotiwaldorf.hu

2019.10.10-én került sor Emich Szabolcs előadására, 12 pedagógus és 5 szülő részvételével.

SZÜLŐI BESZÁMOLÓ 

AZ UTAK A MINŐSÉGHEZ ELJÁRÁS 
BEVEZETŐ ELŐADÁSÁRÓL

A cím maga nem vonzott különösebben, ám az előadót  is-
mertem korábbról, az osztályunkban mediált. Az ő személye 
miatt éreztem, hogy ezen a hétköznap délutánon az iskolá-
ban a helyem, még ha este 8-ig tart is a rendezvény.

Megtudtam, hogy a cím mögött egy „waldorfos minőségbiz-
tosítási rendszer”, azaz az olyan önigazgató feladatközössé-
gek minőségirányítása rejtőzik, ahol a tevékenység közép-
pontjában az ember-ember közötti kapcsolat áll. Szabolcs 
érdekes történetekkel, önszerveződő cégeknél és Waldorf 
iskoláknál megtörtént esetekkel illusztrálta mondanivalóját. 
Gyakran éreztem azt, hogy pont nekem, rólam, rólunk be-
szél. Megnyugtató volt számomra, hogy a mi nehézségeink 
más Waldorf intézményekben is előfordulnak és már vannak 
kipróbált módszerek, amelyek nekünk is segíthetnek közösen 
még tovább fejlődni.

Az tetszett a Szabolcs által prezentált rendszerben, hogy 
nem egyetlen standardizált eljárást vázolt fel nekünk, hiszen 
a minőséghez számtalan út vezethet. Szempontokat adott, 
amelyek mentén minden közösség a saját útját járhatja és 
kikerülheti a buktatókat. Azt mutatja meg, hogyan lehet az 
egész közösség tudatosságát növelni, hogyan gondozhatjuk 
tudatosan az egyes területeket. Felváltva beszélt Szabolcs 
és dolgoztunk közösen: kis csoportokban beszélgettünk 
olyan témákról, mint szociális kérdések, egyéni fejlődés, tu-
datosság, egyéni felelősség, „a közösség, mint sors”, sza-
badság, kommunikáció az intézményben, pénzügyek, folya-
matok, védelem, bizalom...  Az öt óra gyorsan elrepült.

A nem waldorfos példák közül leginkább az amerikai pa-
radicsomfeldolgozó, a Morning Star ragadta meg a fantá-
ziámat. Önszerveződő cégként működnek, miközben nem 
kis vállalkozásról beszélünk. Két alapelv mentén szerve-

ződnek: a megállapodásaikat betartják és egymásra nem 
erőltetik rá az akaratukat (azaz a szervezet lapos, nincse-
nek főnökök, titulusok...). Elképesztő az az erő, ami ebben 
a két fenti elhatározásban rejlik. Szabolcs az első adandó 
alkalommal a csoportot is felhasználta a „megállapodások 
betartásának” illusztrálására. Mit gondoltok, vajon a meg-
beszélt időpontban, vagy pedig késve jöttünk vissza a szü-
netről? :-)

Amit még szeretnék kiemelni, az a rendezvény emberi ol-
dala: együtt voltunk fenntartók, pedagógusok az oviból, 
suliból, gimiből és szülők. Együtt gondolkodtunk, láttuk és 
elfogadtuk a másik álláspontját, és rácsodálkoztunk, hogy 
mások ugyanazt a kérdést mennyire másképp értékelik, mi-
közben mindannyiunk szempontjai helyesek.

A zárókörben kiderült, hogy az összes résztvevőt megérin-
tették az elhangzottak, és mindannyian úgy éreztük, ezzel 
dolgunk van, valami elkezdődött, várjuk a folytatást és te-
szünk is érte.

Szerintem izgalmas és időszerű az a szervezetfejlesztési 
irány, amelyet Szabolcs képvisel, hiszen a Waldorf-mozga-
lom 100 éves és Steiner szerint is most jön el a megújulás 
ideje.

A „megismerésből fakadó felelősség” jegyében Hojtsy Lí-
viával és Skita Erikával a Szülői Szekérben másnap meg is 
alakítottuk a Pályázat munkacsoportot, amelyben a kon-
ferenciával és az egyesülettel egyeztetve 400 000 Ft-ot 
szeretnénk nyerni  a „Szülők iskolájára”, amely jövő tavasz-
tól valósulhatna meg. Felfigyeltünk még néhány, az iskola 
számára hasznos pályázati lehetőségre, szeretettel várjuk a 
munkacsoportba, aki dolgozna velünk!

− Kozsa Andrea összefoglalója  −

fotó © inc.com

INTÉZMÉNYI
ESEMÉNYNAPTÁR

FEBRUÁRJANUÁRDECEMBER
02.01.
Szülői Műhely 

1. Előadás

02.08.
Szülői Műhely 

2. Előadás

01.18.
Központi 

 írásbeli felvételi

12.07.
Adventi Bazár  

Paradicsomi játék

01.06.
Első tanítási nap

12.01.
Adventi Kert

12.06.
Szent Miklós

02.21.
Gyerekfarsang

02.24-28.
Síszünet

01.24.
Első félév 

utolsó napja

12.19.
Utolsó tanítási nap

02.15.
Szülői Műhely 3. Előadás, 

Szülői Farsang


