Táskaposta
Új sorozat, 4. szám | 2017. január 16.

A következő szám február 27-én jelenik meg.

A Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola magyar tagozatának közlönye ● waldorfcluj.ro/newsletter

VIII.-os éves munka. Mi az? Megtudhatják január 26-án!

A hónap idézete(i):
„Ami megy, engedjétek.
Ami jön, fogadjátok.
Ennyi az egész.”
(Zen koan)
„A nehéz élet Isten bókja,
bizalma teremtményének
lelki erejében, tehát a
menekülés az Isten
megszégyenülése.”
(Popper Péter)

Éves munka: mi (a szösz) az? Nem csoda, ha a hetedikeseket és a nyolcadikosokat leszámítva nem tudja (szinte) senki. És mivel nem biztos, hogy
mindenki kibírja 26-áig, hogy megtudja, illetve az sem biztos, hogy mindenki
el fog jönni a bemutatókra (mert az lesz 26-án, csütörtökön, 16-19,30 óra
között, az étkezdében: a nyolcadikos éves munkák bemutatója), röviden
ismertetjük, miről is van szó. Merthogy aki nálunk jár iskolába, előbb-utóbb,
konkrétan: nyolcadik osztályban oda jut, hogy éves munkát készít. És
bemutatja. A nagyközönség előtt. Ijesztő, nem? 
A 8.-os éves munka a 12.-es éves munka kistestvére (mindkettő Waldorfjellegzetesség: vannak országok, ahol az utóbbit elismerik egyetemi felvételi
helyett: aki elkészíti és nyilvánosan megvédi éves munkáját, az érdemesült
arra, hogy egyetemre járjon...)
Az éves munka részei:
- gyakorlati munka egy szabadon választott, az osztályvezető pedagógus
által jóváhagyott témában;
- írásos munka a témával kapcsolatban;
- a fenti két rész bemutatása egy nyilvános előadás keretében.
A gyakorlati munka az éves munka alapja. Valamilyen tevékenység. Fontos,
hogy hosszabb ideig tartson, és rendszeres foglalkozást igényeljen. Ez lehet
valamilyen tárgy készítése (szobor, ruhadarab, bútor, gép stb.); regény/zene
stb. írás; filmkészítés, színdarab írása/színrevitele stb.; munka valamilyen
szociális vagy jótékonysági területen; kutatómunka valamilyen témában stb.
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Az idei nyolcadikosok témái és a bemutatók programja:
16,00-16,20: Ábrahám Gellért: Kisherceg Kolozsváron
16,20-16,40: Kiss Szabolcs: Az elektromos gitár
16,40-17,00: László Ákos: Az utasszállító repülőgép
17,00-17,10: szünet
17,10-17,30: Antal-Geng Szilvia: A Dog Assist
17,30-17,50: Füzesy Ilka: A díjugratás
17,50-18,10: Juhos Noémi: Kolozsvár
18,10-18,20: szünet
18,20-18,50: Papp Kinga: Divat – mindenkor
18,50-19,10: Macalik Borbála: Fitoterápia
19,10-19,30: Bîlc Nora: „A Nap mindig az égen van, de néha nem látjuk.”
(Az életről)
Minden kedves érdeklődőt, majdani évesmunka-készítőt (és szüleit)
szeretettel várunk!
László Áron és a nyolcadikosok
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Az elmúlt időszak hírei, eseményei
● Karácsonyváró ●
Adventkezdő fenyőspirálok, almában égő gyertyák, kerek, meséthallgató szemek...
Leonardo-koncert, meg a jó öreg kérdés, hogy milyen nyelven beszélnek is az
angyalok??? És aztán jöttek a betlehemesek, didergő királyok, karácsonyi ünnepek
ovisoknál, iskolásoknál egyaránt... És végül, mint minden évben, a fénypont, az ÖRÖM
maga: a Karácsonyi Koncert. Talán kevésbé izguló, rutinosabb zenekarral, új,
tűzkeresztségen ezennel áteső karmesterrel (köszönjük, Emese!), de ugyanazzal a szép,
igazi ünnepi hangulatot varázsoló ZENÉVEL búcsúztunk egymástól és az óévtől
december 22-én.

● Bazár ●
Gördülékeny, hangulatos, nyugodt... SZÉP volt! Pedig csak a maroknyi szervezői csapat
tudja, mennyire utolsópillanatban, mennyire sokmunkával... Nagyon köszönjük a profi,
nehézidőkbensemfélreálló szervezőknek!

● Kikelet ●
A téli vakáció előtti napon jelent meg a Kikelet karácsonyi különszáma. Újdonság, hogy
ezentúl minden család, „alanyi jogon” meg fogja kapni tagozatunk újságját. Tanév végéig
még két lapszám készül el: márciusban, illetve évzáróra. Témajavaslatokat, cikkeket,
ötleteket várnak a szerkesztők minden kedves olvasótól!

● Naptár ●
Decemberben jelent meg a 2017-es családi szervező naptárunk. A szép kivitelezés
Várdai Éva (Csillagszem, III. osztály) érdeme, köszönet érte! Korlátozott számban a
születésnap nélküli változat még megvásárolható László Áronnál (0724 055434).

● Korcsolyázni jóóó! ●
Január 4-ére ad-hoc családos korcsolyázást hirdettünk a Sétatérre. Nem voltunk nagyon
sokan, de akik eljöttek – babakocsis egészen aprók, kutyasétáltatók, hullanak-mint-alegyek potyogós kicsik, piruettező profi „nagyok”, száguldó apukák, csendesboldog
anyukák – jól érezték magukat. Jövőre megismételjük! 

● Vízkereszt ●
Január 11-én nagyszünetben az udvaron gyülekeztek kicsik-nagyok: az adventi
koszorúkat elégettük, hamuját vízbe szórtuk, amivel kezet-arcot-lelket frissítettünk,
tisztítottunk. Minden osztály zsenge kis cserepes virágot kapott húsvétig, gondozásul.

Eseménynaptár – január, február
 Január 17., kedd, 17,30: intézményi Szülői Képviselők Tanácsának munkaülése
17,30: szülői est, Csillagszem csoport
 Január 24., kedd: hivatalos szabadnap; felvételi beszélgetések (jövendő előkészítő osztály)
 !!! időpontváltozás!!!! Január 26. csütörtök, 16-19,30 (étkezde): VIII.-os éves munkák bemutatója
 Január 29. – február 3. (Madarasi-Hargita): iskolások sítábora
 Február 4., szombat: sóbányalátogatás, Szivárvány csoport
 Február 5-7.: bevezető jellegű, magyar nyelvű Waldorf képzés pedagógusoknak, II. modul
 Február 4-12.: félévközi vakáció
 Február 13-16.: németországi mentorok (Klaus Metzler, Christoph Johanssen) látogatása
 Február 16., csütörtök: félévzáró fogadónap (iskola), a részleteket levélben küldjük a szülőknek
 Február 24., péntek: farsang
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Köszönjük...

Bekukkintó
Előkészítő osztály:
Mínusz 10 fok... kicsattanó
jókedvvel előkészítős aprócsapat popsitepsizik az
csonttá fagyott – kiskertből
aktuálisan pályává változott –
lejtőn. Nem bánják a hideget,
a térden, fenéken gyarapodó
kék foltokat, a szakadó
sínadrágokat... Csivitelnek,
kitalálnak, lelkesednek,
kipróbálnak, megbátorodnak,
kacagnak, kacagnak,
KACAGNAK... találkoznak
egymással... A popsitepsi
fogyó termék (naponta 2-3
esik áldozatul), s a forró
csipekbogyótea valuta... 
(Mesi tanci)

I. osztály:
Mi, elsősök, december
közepén visszafogadtuk
magunk közé a kis időre
tőlünk elkóborolt Kistücsköt.

Ott szundikál naphosszat a
szobánkban, a tábla melletti
szegre akasztott terepszínű
táskában. Ha kíváncsiak
vagytok rá, szívesen látunk,
látogassátok meg (előzetes
bejelentkezés nélkül is
fogadunk). Két-háromnaponta
felébred, előkecmereg a
táskából álmos szemekkel és
egy-egy újabb történettel. Alig
várjuk, hogy a történet végén
előbányásszuk az illatozó
zsályalevelek közül az ott
megbúvó aranyló kavicsot,
rajta az aznapi meséből
kibontakozó varázsbetűvel.
(Jutka tanci)

V. osztály:
Mesékről egy zsák bolhával,
avagy magyar epocha az
ötödikben
Hol volt, hol nem volt, volt
egyszer 15 örökmozgó királyfi

és 8 mosolygó királylány... És
szirénázó teknősbékák, meg
vándorló bébisárkányok...
Mennyi mindenről szólhatnak
a mesék, főleg ha mi írjuk!
Kedvenc mesehősök és
meséskönyvek, finn meseírók
és magyar népmesegyűjtők
világában, éjjel-nappal mesei
fordulatokra vadászva...
Milyen szerencsés az
emberfia, ha a nagybátyját
pont úgy hívják, ahogy egyik
leghíresebb
népmesegyűjtőnket! És ha
látott már élő, mozgó
meseírót! Hát még ha ez a
meseíró a barátod is!
Első hét után már majdnem
végig tudunk hallgatni egy
mesét – csöndben.
Aki nem hiszi, járjon utána!
(Vera tanci)

● Várdai Évának a 2017-es
családi szervező naptárunk
megvalósítását!
● a Bîlc és a Matekovits
család évvégi támogatását;
● Köszönet a III. osztály szülői
közösségének a Bazárra
készített finomságokért. Áldás
szálljon minden anyuka dolgos
kezére!

HOBBIZENÉL(GET)ÉS
Várjuk a csatlakozni kívánó
szülőket, pedagógusokat
hétfőnként 15,30-16,30 óra
között, az I. M teremben.
Tiszta énekhang, zenetudás
nem kötelező, a jókedv és a
zeneszeretet a fontos! 

Sokat olvastam az embercsoportok dinamikájáról, közelebbről az iskolai gyermekcsoportokéról. Nagyszerű dolog lépésnyi
távolságból, sőt – mintegy a csoport tagjaként belülről – megfigyelni annak megvalósulását.
Az előző tanévben is mozgott, változgatott a kis csoportunk szerkezete, ám volt egy-két nagyon stabil, igen erősnek
mutatkozó kötés két-két gyerek között. Ez kiélezetten a fiú-részlegre volt jellemző. „Holdvilágos éjszakán miről álmodik a
lány...”. Hát arról, milyen szép lenne, ha ezek a gyermekek kevesebbet bántanák egymást, ha nem egymás ellen, hanem
egymással játszanának.
Reggelente eszet bontó üvöltözés, egymás piszkálása, napközbeni szabad játékidőben két gyerek következetes
különvonulása a többitől és bizonyos távolságból a többi cukkolása... Ezek voltak a tavalyi előkészítősökre jellemző életképek.
És akkor ehhez képest most: vakáció utáni első héten (amikor arra számítottam, hogy szét fogják verni a házat, míg újra
visszaáll egyfajta rendnek nevezhető állapot) a fiaim szünetről szünetre EGYÜTT építik a hóvárukat. Osztogatják egymás közt a
tennivalókat, mindenki beadja tudásának legjavát a közösbe. Dávid látszólag irányít, nem csoda, hisz ő van ahonnan tudja, mi
fán terem a házépítés. A többi aláveti magát, követi Dávid tanácsait. Ki tapaszt, ki homokot hoz a markában egyik faházikóból,
ki hótömböket közelebbről vagy távolabbról. Öröm nézni.
Egyik reggel Gabika és Kláris már az ajtó előtt várnak, a kispadon. Bemegyünk az osztályba. Hamarosan megérkezik Márk is.
Következik az obligátbeszámoló a túri kiskutyákról, nagykutyákról, pillanatnyi egészségi állapotról, egyebekről. Szelíden,
békésen. Közben dolgom akad, ilyen-olyan papírokat válogatok, rendezgetek. Előkerülnek otthonról hozott kincsek,
okosgyurmák, miegymás. Hihetetlen, de hang nélkül, néma csendben játszanak. Félre ne értsétek, nem külön-külön. Hanem
egymással. EGYÜTT. Közben rendre érkeznek, egyre többen. Biztos vagyok benne, hogy ezzel megtörik a varázs. De nem, ki
ahogy érkezik odajön, köszön, szétnéz, hogy mi történik, majd vagy beáll a kupacba vagy elfoglaltságot keres magának.
Csendben.
Na jó, ez olyan, mint Budán a kutyavásár. EGYszer volt. De volt. (Jutka tanci)

Mosolysarok
I. osztály:
 Reggel érkeznek sorban a gyermekek, közben
készítgetem elő az aznap szükségeseket. Körülöttem
páran téblábolnak, mindig akad egy-két kíváncsi szempár.
Kihúzom a nagy asztal fiókját, benne fóliában
bábszínházpénz. Másik fóliában talán Szivárvány-pénz.
Mire az egyik kíváncsi szempár gazdája:
-Tanci, te valami üzletesember vagy?
 Próbálunk a karácsonyi játékra. A Didergő király-ban
Tamás az udvari fűtő. Ügyesen tudja már a szövegét:
„Felséges királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom, /
Most dobtuk bele (sz.m.: a kandallóba) az utolsó

forgácsot, / jó lenne hivatni az udvari ácsot.” Már csak a
koreográfián kell dolgozni. Sok-sok rábeszéléssel meg sikerül őt
győzni, hogy bizony a király (Dani) előtt illene meghajolni, sőt
akár féltérdre ereszkedni. Büszkeség és méltóságérzet végre
megtörik, Tamás megadóan féltérdre ereszkedik és mondja a
szöveget: „ ... Most dobtuk bele az utolsó udvari ácsot..” 
Ugyanaz az időszak, szintén próba. Az egyik legmeghatóbb
pillanat, a didergő király (Dani) és a kislány „duettje”. Szem a
szemben, király simogatja a kislány szöghaját és mély átéléssel
mondja: „Ne félj, a ruhádat babátlan nem hagyom...” 
(helyesen: „Ne félj, a babádat ruhátlan nem hagyom...”)
 „Annyira forog a világ, hogy minden évben más napra teszi a
szülinapom!”

Interjú
A középtagozatos szülőket mindenképp, de a kisebbeket is érinti a döntés, hogy jövő ősztől
magánintézményi formában líceumot indít a magyar tagozat. Az indítás ügyintézésével megbízott
pedagógusokkal, Staharoczky Verával és László Áronnal beszélgettünk:
Miért született ez a döntés? Miért magán formában?
László Áron: Az elmúlt két évben nagyon sokat foglalkoztunk a tanári kar szintjén a líceum kérdésével. Szülőkkel
beszélgettünk, tanácskoztunk az ország többi Waldorf-líceumának képviselőivel, odafigyeltünk a magyarországi
tapasztalatokra, végigjártuk a tanfelügyelőségi útvesztőket... Két dolog vált teljesen világossá mostanra: a Waldorf tényleg
akkor IGAZI, ha óvodától érettségiig végigkísérheti a gyermekek útját. Meg lehet szakítani, persze, óvoda után is, IV. osztály
után is, VIII. végén is... De az igazi, amiért tényleg érdemes: érettségi után, „szabadságban elengedni” a fiatalokat, ahogy az
elcsépelten is szép steineri mottó is mondja. A másik pedig: a kis gyermeklétszám miatt (soha nem lesznek konstans módon,
évről évre 25 feletti osztálylétszámaink!) a tanfelügyelőség nem engedélyez állami IX. osztályt. Az Apáczai képzőművészeti
osztálya körüli mizéria pedig arra is rámutatott, utolsó lökésként, hogy bármikor megszüntethetnek minket is akár, hogy
igazából a hivatal önkényes „kegyétől” függünk. A szabadságszeretetünk, a sorsunkat-a-saját-kézbe! igénye (ez az általános
állampolgári igény, de nevezhetjük akár „waldorfos” alapelvnek is), megfejelve az előző két szemponttal: ez vezetett ehhez a
döntéshez. Ebben csak hab a tortán a több évvel ezelőtti konzultációnk emléke Mircea Miclea volt tanügyminiszterrel, aki szinte
ránkrivallt, hogy ugyanbiza mit keresünk még az állami rendszerben: számunkra a magánosodás az egyedüli út!
Milyen lépéseket tettetek meg eddig?
Staharoczky Vera: Elindítottuk a líceum jogi hátterét adó, az engedélyeztetési folyamatot végigvivő új egyesület létrehozását,
ez február elejéig megtörténik. (Azért döntöttünk egy új NGO létrehozása mellett, hogy az állami iskolát támogató
alapítványunkat, kollegáinkat ne terheljük az engedélyeztetési folyamattal, tiszta lappal, egyeztetés- és önfeladás-maratonok
nélkül koncentrálhassunk a célra.) Karácsony előtt találkoztunk a Montessori gazdasági felelősével, Harbula Hajnalkával,
megtudakolni, ők hogy boldogulnak, illetve talán még fontosabb: hogy érzik magukat? Röviden: NAGYON jól! Semmi pénzért
nem adnák fel a jóval nagyobb szabadságot, belső tartást, tiszta képet jelentő magán-státuszt... Megnyugtató és erőtadó volt
ez a találkozó, lélekben megerősített, hogy járható, jó útra lépünk. Konkrét segítségre is számíthatunk majd részükről. Végül
elindítottunk egy Facebook-oldalt, ahova fokozatosan feltöltjük a tudnivalókat, menetközbeni információkat a felső tagozatról.
Mi következik?
S. V.: Március közepéig le kell adjuk az engedélyeztetési dokumentációt az országos illetékes szakhatósághoz (ARACIP):
ennek kidolgozása elég nagy munka. Ezzel párhuzamosan dolgozunk egy ismertető anyagon, amellyel népszerűsíteni tudjuk
városszinten kezdeményezésünket, hiszen saját diákjaink mellé néhány külsős diák jelentkezésére is számítunk. A tanári kar
véglegesítése is sürgős, a hiányzó egy-két szakra új munkatársakat fogunk keresni.
Mit üzentek a szülőknek? Miben tudnak segíteni?
L. Á.: Már jelentkeztek szülők, akik felajánlották segítségüket, illetve mi is megkerestünk már szülőket pontszerű kérésekkel (és
még fogunk!). Ugyanakkor a legfontosabb az volna, ha minél hamarabb összeállna az az állandó összetételű, hosszabb távon
együttdolgozó, kitartó, vegyes tanár-szülő munkacsoport, amelyben le tudjuk osztani a feladatokat, és nekilátni az érdemi
munkának. Ezt a csapatot tudják majd segíteni pontszerű ügyekben, problémák megoldásában mások is, sokan.
Várjuk tehát azt a pár szülőt, akik az elkövetkező egy-két évben felelősen és jókedvvel részese lenne ennek a civilkurázsikalandnak: egy izgalmas, új alapokon álló, minőségi felső tagozat kiépítésének!
A többieknek pedig az üzenjük: szorítsanak nekünk, és vigyék a hírét a kezdeményezésnek. Akinek pedig bármilyen apró
gondolata, ötlete, javaslata van (ismerek egy zseniális törcitanárt! meg tudnám szervezni az erdészeti gyakorlatot, mert
Libánfalván az erdész jó barátom! satöbbi...): keressen meg minket. Munkára fel!
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