
  
  
Az Európai Steiner Waldorf Szülők Hálózata (ENSWaP) mai formájában 2007-ben alakult. Célja a 
Waldorf, vagy Waldorf jellegű, iskolák, intézmények kapcsolatainak erősítése a szülőkön keresztül. 
Tagjai hisznek abban, hogy alapvető emberi jog a szabad iskola-, oktatási forma választása. 

Az ENSWaP minden évben rendez egy konferenciát, ahova várja a Waldorf szülőket (bármely 
korosztály szüleit, a leendő Waldorf szülőktől kezdve a nagy „öregekig”), tanárokat és egyéb 
érdeklődőket. Iskolánk képviselője a legutóbbi három konferencián részt vett, és büszkék vagyunk 
arra, hogy sikerült egy ilyen eseményt Magyarországra hoznunk. A szülőkön kívül tanárok is szívesen 
látogatják az összejöveteleket, valamint az Európai Steiner Waldorf Szövetség, az olasz, német, 
norvég szövetségek képviselői is állandó résztvevők. 

Mit hozott nekünk eddig ez a részvétel? A praktikus oldalon nemzetközi kapcsolatokat, melynek egy 
olyan iskolák közötti hálózat lett eredménye, amiben a tapasztalatcseréken kívül két (eddig) 
Erasmus+ pályázatban teljesedett ki. A nagyobbik, mely tíz intézmény közötti együttműködésre 
alapult, várólistás lett, de a kapcsolatok, a közös munka élnek. A másikat elnyertük, e sorok írásának 
pillanatában a 12. osztályosaink projektmunkán vannak Olaszországban. Ami viszont pénzben nem 
mérhető, az az érzés, hogy nem vagyunk egyedül, és a problémáinkat, örömeinket megoszthatjuk 
európai barátainkkal, ismerőseinkkel. És az elmúlt években gyermekeink, vagy akár mi magunk is, 
szívesen látott vendégek voltunk Európa minden zugában.  

Az idei konferencia óriási lehetőség a magyar Waldorf intézményeknek arra, hogy ennek a hálózatnak 
részesei legyenek. Ne hagyjátok ezt ki.  

A konferencia programját lent olvashatjátok, valamint a regisztrációs lapot is mellékeltük.  

A konferencia díja € 150, a magyar résztvevőknek tudunk adni egy 20%-os kedvezményt, valamint 
elsőbbséget élveztek iskolánk Pajta szállójában. A jelentkezőknek küldjük az összes 
szálláslehetőséget, melyből maguk választhatnak igényeiknek és pénztárcájuknak megfelelően. 

Jelentkezési határidő: 2016 szeptember 25, vasárnap, éjfél.  

14 év feletti diákok is jelentkezhetnek a konferenciára, az ő programjukat és konferencia díjukat 
kérésre e-mailben küldjük.  

A kitöltött jelentkezési lapokat, valamint kéréseiteket, kérdéseiteket Domokos Márti várja a 
marta.domokos@feherlofiawaldorf.hu e-mailre. 

VÁRUNK BENNETEKET! 

A Fehérlófiás szervező csoport 
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ENSWaP Conference 2016 “WHY WALDORF?” - Positive Experiences in Waldorf Education 

Nemesvámos/Veszprém, Hungary, 7th October-9th October 

 

Friday 

16.00-17.30 Opening conference, introduction participants  

17.30-18.00 Break 

18.00-19.00 Opening lecture by Christopher Clouder and discussion 

19.00 Dinner 

Saturday 

9.00-10.30 Presentation of the European Parents’ Association by president Eszter Salamon 

10.30-11.00 Coffee break 

11.00-12.30 Presentation of exchange students, Eletto Tours Italy and of Erasmus+ project – 
possibilities of cooperation 

12.30-14.00 Lunch 

14.00-15.00 Lecture by Sam Betts 

15.00-15.15 Tea break 

15.15-16.45 Workshop and discussions “Why Waldorf?” 

16.45-17.15 Transfer to the woods 

17.15-22.00 Al fresco gulyás party, informal networking and discussions 

22.00 Transfer back to accommodation 

Sunday 

8.00-10.30 Review of the conference, preview of next year 

10.30-13.00 Visit to a local organic and handcrafts market with a trip to the Lake Balaton, informal 
networking 

13.00-16.00 Lunch at the Lake Balaton; closing of conference 

 

The organisers reserve the right to change the programme due to unforeseen circumstances. 

  



  
  
 

 

 

Registration Form 

 

Please fill in and return as an e-mail attachment to marta.domokos@feherlofiawaldorf.hu before  

25 September 2016. 

Number of adults:  

Name of adults:  

Number of teenagers: 

Name and age of teenagers:  

Country:  

Phone:  

@-mail:  

Food restrictions (intolerance, vegetarian, vegan):  

Payment:  

Registration fee: € 150 (a magyar résztvevőknek € 120) 

Please transfer the money to the  

Veszprémi Waldorf Egyesület 

Address: 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 24. 

SWIFT (BIC): BACXHUHB 

HU83 1091 8001 0000 0012 7615 0002 

Please add “ENSWaP conference” to your transfer. Or pay on location, we can give you a receipt. 

Accommodation: to be booked individually. We have selected a few hotels near the venue of the 
conference. We advise you to book as soon as possible. 

For any questions you can write to the organisers on marta.domokos@feherlofiawaldorf.hu 
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