
Megjelent a Dióhéj 2013 Advent számában: 

"Nem vagyunk egyedül..." 

Beszámoló a Waldorf szülők nemzetközi hálózatának rigai találkozójáról 

Kevés szülő tudja, hogy létezik egy nemzetközi hálózat, mely összefogja a waldorfos szülőket. 

Ez az INSWAP (International Network of Steiner Waldorf Parents), mely minden ősszel 

konferenciát szervez az érdeklődő szülők számára. Október közepén Forgács Erzsike 

tanárunkkal és Kiss Detti óvónővel (szadai waldorf ovi) részt vettünk az idei éves találkozón. 

A konferencia Adaziban, egy Riga melletti festői kisvárosban zajlott, Lettország két waldorf 

iskolájának egyikében. 11 nemzet képviseltette magát, Magyarországról a gödöllői 

„különítményünkön” kívül még Nemesvámosról érkezett egy anyuka, az ottani Szülői 

Kollégium képviseletében. A találkozón nem csak egymást ismerhettük meg, de a waldorf 

iskolák helyzetét is az egyes országokban. Érdekes volt látni, hogy máshol milyen kihívásokkal 

szembesülnek, milyen megoldásokat találnak a problémákra – hogy mennyire nem 

egyedülállóak a mi problémáink itthon. Ami viszont még érdekesebb volt, hogy a legtöbb 

országban működik valamiféle, a waldorfos szülőket nemzeti szinten összefogó szervezet. A 

szülők megoszthatják egymással tapasztalataikat, helyenként szakmai támogatást is 

kaphatnak az olyan problémák megoldásához, mint pl. a szülő-tanár közötti kommunikáció. 

Együtt hatékonyabban tudnak dolgozni a waldorf iskolák image-ének javításán, érdekeik 

érvényesítésén, mivel a waldorf pedagógia népszerűsítése során a szülők – a többi szülő és a 

kívülállók szemében – hitelesebbek, mint a tanárok, és a politikai döntéshozók is inkább a 

szülők érdekeit, véleményét veszik figyelembe. 

Az előadások ízig-vérig „evilágiak” voltak. Olyan kérdésekkel foglalkoztak, melyek nálunk is 

napirenden vannak. Például, hogy milyen marketingre van szükségük a waldorf iskoláknak a 

mai világban, vagy hogy hogyan segíti a francia waldorf szövetség az iskolákat egy egységes, 

pozitív image kialakításában. Láthattunk példát arra, hogyan oldották meg Firenzében a 

számunkra is ismerős épület-problémát: mivel a felkínált épületegyüttes és 6 hektárnyi föld a 

gimnázium számára túl nagy lett volna, más iskolákat és szervezeteket is társul hívtak, és egy 

egész „oktatási falut” kezdtek el felépíteni. Az antropozófiai munkássága révén sokak 

számára ismerős Cristopher Clouder arról beszélt, hogy hol a helye a waldorf iskoláknak a 

mai világban. Nem lehetünk szigetek, nem zárkózhatunk el a világtól, hiszen benne élünk. Az 

antropozófia lényege, hogy felismerjük az emberit a másik emberben, minden körülmény 

között és ellenére. Ez önmagában egy művészet, melyet gyakorolnunk kell. Tudatában kell 

lennünk minden változásnak, tudatosan meg kell élnünk azokat. Nem az a dolgunk, hogy 

megóvjuk a gyermekeinket a világtól, hanem hogy segítsük megtalálni nekik önmagukban az 

erőt és kreativitást, hogy szembe tudjanak nézni a világ kihívásaival. És itt van nagy szerepe a 

waldorf iskolának, ami a művészeti nevelésen keresztül ezt meg tudja adni.  



Az előadások érdekesek voltak, de ahogy az várható volt, az igazán lényeges dolgok a 

konferenciatermen kívül történtek. A pár napban sokat megtudtunk a lett kultúráról, 

emberekről, nagyvonalú vendégszeretetükről. Csodaszép helyeken jártunk, és rájöttünk, 

milyen méltatlanul keveset tudunk erről az országról. Emellett sok nagyszerű embert 

ismerhettünk meg – különféle embereket különféle történetekkel. Ismeretlenek a világ – 

vagy legalábbis Európa – minden tájáról, és mégis, az első pillanattól ismerősök, egyazon 

céllal, egyazon úton. Egy nyelvet beszélünk. Amit itthon is sokszor megtapasztal az ember, 

még inkább szívet melengető volt egy nemzetközi kontextusban megélni: hogy a waldorf 

közösség valóban egy nagy család. 

A találkozó eredményeképp a közeljövőben elindul egy program, mely éppen ezt az élményt 

teszi mindenki számára elérhetővé. A waldorfos „couchsurfing” (vagyis amikor valaki a 

kanapéján ingyen elszállásol, vendégül lát egy utazót, cserébe az ő világa is kitárul kicsit) 

lényege, hogy a hagyományos móddal ellentétben nem idegenek között, hanem a waldorfos 

közösségen belül szerveződik, ezáltal biztonságosabbá teszi az utazást a fiatalok számára. A 

szállást felkínáló és igénylő waldorfosok az INSWAP honlapján találhatnak majd egymásra. 

A következő találkozó jövő októberben, Bécs közelében lesz, így reméljük, több magyar 

résztvevő is el tud jutni. Bővebb információ a szervezetről. valamint a korábbi és következő 

konferenciákról a www.waldorfparents.net oldalon található. 

Skarka Cecília 


