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Előszó 

Vannak témák, amelyekről nem tudunk – nem akarunk? – beszélni gyerekeinkkel, óvodásainkkal, 

kisiskolásainkkal…  

Tabusítjuk őket.  

Zavarba jövünk.  

És éppen az élet fontos és nagy kérdéskörei ilyenek, mint a szexualitás, a betegség, a halál… Pedig a gyerekekkel 

mindenről lehet beszélni. Csak meg kell, meg kellene találnunk a megfelelő szavakat, de ehhez persze az kellene, 

hogy magunkban tisztázott legyen a dolog és ne jöjjünk zavarba. 

          Vekerdy Tamás 

Kedves Kollégák, érdeklődő szülők! 

Lezártuk az intézmények számára fenntartott jelentkezést, és ezúton szeretnénk minden érdeklődő 

számára lehetővé tenni, hogy részt vehessen konferenciánkon. Várunk titeket szeretettel és kérlek, 

olvassátok el figyelmesen tájékoztatónkat!  

Konferenciánk témája:  

Mi „normális” – és mi nem? – Szexualitás és agresszió gyermekkorban 

Helyszín: Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

színházterme 

1193 Budapest Vécsey utca 9-13.  

Időpont: 2015. október 24. 9:45 – 18:15 

 

Előadóink: 

Hoppál Borbála - Testtudat és szexualitás 

Vekerdy Tamás - Miről van szó, és hogy beszéljünk róla? 

Bácskai Júlia – Gyermeknevelés és szexualitás: „…és hogy 

kerültem a hasadba, Anya?” 
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Műsorterv: 

Az érdeklődők számára egész napos programot biztosítunk. Két nagy előadás és egy ebédszünet után, 

a jelentkezők harmincfős csoportokban, műhelymunka vezetők segítségével mélyülhetnek el a 

témában, majd a napot egy harmadik közös előadás zárja. 

 

Órarend: 

  9.45 – 10.00:  Köszöntő, megnyitó 

10.00 – 11.30:  Vekerdy Tamás 

11.30 – 12.00:  Szünet 

12.00 – 13.30:  Hoppál Borbála 

13.30 – 14.30:  Ebédszünet 

14.30 – 16.00:  Műhelymunka 

16.00 – 16.30:  Szünet 

16.30 – 18.00:  Bácskai Júlia 

18.00 – 18.15:  Zárás 

 

Műhelymunka: 

 Hoppál Borbála  - pubertás 

 A Hold áldása száll rád – hogyan beszélgessünk 

kamaszlányokkal a női test történéseiről? 

 

 Szentmártony Yvonne   - közép tagozat 

 

 Vekerdy Tamás  - óvodáskor 

 

 Vekerdy Dániel, Béldi Melinda - gimnázium 

 

 Kulcsár Gábor   - a téma Waldorf Kerettantervben való megjelenése 

 

 Dr. Péter Judit   - serdülőkor 

 

 Bácskai Júlia   - a szex mint kommunikációs lehetőség bármilyen     

                 korosztálynak               
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Jelentkezési feltételek: 

Rendezvényünket a Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fogadta be, 

akiknek ezúton is köszönjük a felajánlást! A biztonsági előírásoknak megfelelően kétszáz 

embernél nem engedhetünk be többet a színházterembe, illetve a műhelymunkák 

hatékonyságát szem előtt tartva sem lenne jó, ha egy bizonyos létszám fölé emelkedne a 

résztvevők száma, így a jelentkezéseket nagyon szigorúan fogjuk kezelni. Ebben számítunk 

megértésetekre! Ha betelt a létszám nem tudunk több érdeklődőt fogadni. Csak a jelentkezési 

lap kitöltésével és a számla kiegyenlítésével lesz hivatalos a jelentkezésetek. A 

konferencián részt venni csak október 19-ig befizetett részvételi díjjal lehet. 

Kérlek, figyeljetek a számlázási név pontos megadására, valamint a műhelymunkára való 

jelentkezésre. Nem tudjuk garantálni mindenkinek, hogy ahhoz az előadóhoz kerül, akit 

bejelölt, így nagy segítség ha két három lehetőséget is megadtok. Ha harminc főnél több 

ember kerülne egy csoportba, másik előadóhoz kell irányítanunk, de próbáljuk mindenki 

igényét figyelembe venni. 

Tájékoztatónkkal együtt küldjük a kitöltendő jelentkezési lapot, de kereshetitek 

weboldalunkon, facebook oldalunkon és kérhettek e-mailben 

(waldorfkonferencia@gmail.com) 

Szállás: Amennyiben a konferencia után már nem tudtok, illetve nem szeretnétek utazni, úgy 

az iskola felajánlásával lehetőségetek van a helyszínen aludni. Ha valaki szeretne élni ezzel a 

lehetőséggel, keresse Gárdainé Oláh Annát az alábbi telefonszámon: +36 20 9856313 

Étkezés: Még megbeszélés alatt, de a helyszínen tudtok étkezni, vár titeket az iskola szülői és 

diákcsapata büfével, enni- és innivalóval, meleg teával. 

Részvételi díj:  A Waldorf Ház szerződött partnerei számára  4.000 Ft/fő  

Nem szerződött partnerek számára    5.000 Ft/fő 

Jelentkezési határidő: 2015. október 15, illetve amíg be nem telnek a helyek.  

Fizetési határidő: 2015. október 19. 

A szoros határidő miatt a számlát elektronikusan elküldjük a jelentkezéskor megadott 

e-mail címre, ez alapján kérjük az utalást elindítani. (Később postán is megküldjük) 

A helyszínen nem áll módunkban fogadni a számlák kiegyenlítését. 

 

A jelentkezési lapot e-mailben a waldorfkonferencia@gmail.com címre kérjük 

elküldeni. 

 

Érdeklődni lehet Tóth Krisztánál: e-mailben: toth.kriszta@mwsz.waldorf.hu 

     telefonon:  30/27-45-874 
 


