
Alapozó műhelymunka  

Dr. Mesterházi Zsuzsa, Karkus Ottó, Vekerdy Tamás 

vezetésével 

Waldorf középiskolai tanárok számára 

Waldorf emberkép, hétéves ciklusok (központban a kamaszkorral, felnőtté válással) a 

középiskolás korosztályban, életkorok jellemzői az oktatásban és mozgásban (Bothmer). 

Időpont: 2015.02.20. 9-18 h – 21. 9-13 h 

Helyszín: Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium 

Budapest, 1048 Lakkozó u.1-5. 

Vekerdy Tamás: Waldorf emberkép, mint a tanítás és tanulás alapja - és a mai 

kor problémái (A Theosophie és az Általános embertan alapján) 

Karkus Ottó: A középiskolás korosztály - példák a tanításból és a Bothmer-

gimnasztikából. 

Dr. Mesterházi Zsuzsa:  

1) Átmenetek Pestről-Budára, születésből – halálba 
A biográfiai hétéves ciklusok és ezek átmenetei (a hét év nem egészen egyenlő 7x365 nappal),  az 

egyes  szakaszhatárok  felismerhetősége (testi, lelki, szellemi tulajdonságok),  a változások egyéni  

természete, középpontban a kamaszkorral;  a felnőtté válás  előkészülése, és a felnőttkor 

fordulópontjai 

 

2) Kép – képesség – képlékenység: Én-erők és gyengeség 
Emlékképek, fantáziaképek, álomképek, költői és egyéb képek: A belső képalkotó képesség különböző 

életkori szakaszokban: az érzékszervek és a három lelkierő (érzés, gondolkodás, akarat) együtt 

„rajzolják” ezeket a képeket; a képességek eredete, kialakulása, fejlődése; a képlékenység megőrzése 

(pedagógiai felfogások) 

 

 

 



Ajánlott irodalom: 

Vekerdy Tamás előadásaihoz: Theosophie; magyar címe és kiadása: A világ és az ember 

szellemi megismerésének alapelemei. Genius, évszám nélkül. Ebből a Bevezetés és Az ember 

mivolta című fejezetek, 11-37. oldal. 

Általános embertan, mint a pedagógia alapja. Genius - Magyar Waldorf Szövetség, évszám 

nélkül. Ebből a Megnyitó beszéd és az Első előadás (14-30. oldal) valamint a Tizenegyedik 

előadás (162-173.o.) és a Tizennegyedik előadás a Függelékkel (197-213.o.) 

 

Dr. Mesterházi Zsuzsa előadásaihoz: 

Szépirodalom: 

Barna Dávid: Egy magyar regény. Libri, 2011 

Alice Munro: Asszonyok, lányok élete. Park Kiadó, 2008 

Nádas Péter: Egy családregény vége. Libri, 2012 

Szakirodalom: 

Csapó Benő: Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012 

Nagy József: A kognitív képességek rendszere és fejlődése. Iskolakultúra 1998/10.  3-21. old. 

Pukánszky Béla: Iskola és pedagógusképzés. Gondolat Kiadó, 2014. 

Antropozófiai/ Waldorf-pedagógiai irodalom: 

Rudolf Steiner: Gyermeknevelés. Élőszó Kiadó, 2005, 5-38. old. 

Javasolom, hogy aki jól tud németül, eredetiben olvassa el: Die Erziehung des Kindes vom 

Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. Rudolf Steiner Verlag, 1992 

 

 

A képzés díja: 5000 Ft 

Szeretnénk, ha fizetési nehézség – pl. útiköltséggel együtt már nem vállalható a hétvége - 

senkit  nem tartana távol a képzéstől, ezért kérjük, hogy a jelentkezéskor jelezzétek nekünk 

ha ilyen vagy ehhez hasonló problémátok van. 

Jelentkezés: Gyarmati Judit, gyarmati.judit@prwk.hu, 20/7750888 

Január hónapban küldjük a hétvége részletes programját.  
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