
Projekt epocha Regi módra 
 

Március 24 és április 4 között megváltozott az iskola menetrendje. Erre a két hétre 

félretettük az összes tantárgyat és nekikezdtünk valami másnak… Reggel 8:20-tól 

12:30-ig, valamint 13:15-től 15:00-ig a tanárok olyan témákban indítottak 

csoportokat, amik nem tantárgyakhoz vagy legalábbis nem egy tantárgyhoz 

köthetőek, s így egymással is összefogva még izgalmasabb, még összetettebb 

projekteket találtak ki.  

A délutáni csoportok idejében szintén nagy volt a választék. Voltak, 

akik a versírást vagy a ’túlélés’-csoportot választották, mások a 

testmozgást vagy a kertszépítést vagy éppen a bicikliszerelés 

tudományát. Volt még batikolás, patchwork (NEMCSAK 

LÁNYOKNAK!), mozaik, zene és cukrászat is! Alább a délelőtti 

főtémákról olvashattok beszámolókat, nézhettek képeket. Hogy 

milyen volt? Ezekből kiderül… 
  



KORTÁRS TÁNC  

A kortárs tánc egy szabad, organikus, ámde nagy izomerőt, rugalmasságot és 

testtudatosságot igénylő táncstílus, ami sokat „dolgozik” a földdel, illetve a földhöz, és a 

másik emberhez fűződő kapcsolatokkal. 

A táncepocha folyamán a tanulók megismerkedhettek a táncműfaj alapjaival sok 

edzésen, erősítésen nyújtáson keresztül acélozhatták 

testüket-lelküket. A második hét végére, maratoni 

munka és megszámlálhatatlan kék-zöld zúzódás 

eredményeként előadtunk egy rövidebb tánc 

kombinációt, amit nagyrészt a két hét alatt elsajátított 

és begyakorolt elemekből állítottunk össze „Út a 

pokolba – avagy péntek hetedik óra után” címmel.   

A tanulók azon kívül, hogy megismerhettek egy – a legtöbbjük számára teljesen új – 

táncstílust, azt is kipróbálhatták milyen kihívásokat jelent az, ha valaki táncosként 

dolgozik és nem utolsó sorban közelebbi kapcsolatba kerülhettek a földdel, egymással és 

saját magukkal. 

 

Csoportvezetők: Andor Júlia és Benson Barbara 

 



EZ A PÁLYA! Orientációs tréning 

Az epocha célja az volt, hogy olyan mintát mutassunk a résztvevőknek, amivel egy 

kérdést körbe tudnak járni önállóan. Megtalálják azokat, akik segítenek ebben, ezekkel 

tudjanak kapcsolatot teremteni, és fel tudják tenni azokat a kérdéseket, melyek 

érdekesek, izgalmasak, döntőek tudnak lenni saját döntésükben. 

A diákok így látták: 

"Számomra ez egy önismeretei tréning és egy belső megerősítés is volt. Nagyon jól 
éreztem magam és biztos vagyok abban, hogy befolyásoltátok a nézeteimet és a 
jövőképemet pozitív irányban." 
 
"Nekem ez az egész olyan volt, mintha álltam volna a medence szélén egy ideje, és ti 
belelöktetek volna a vízbe. Ez baromi jó, mert adtatok egy olyan lökést, ami elindított. 
Eddig csak gondolkodtam, hogy ami leszek azt hogy érjem el, de most ez már a 
megvalósítás státuszba átlépett." 
 
"Örülök, hogy végre elindult ez az egész! :) Baromi jó érzés, hogy már tettem valamit az 
ügy érdekében és biztos vagyok benne, hogy mikor ennek vége, folytatni fogom a 
„kutatást”!" 
 
"Számomra a legfontosabb az volt, hogy egy új szemszögből ismerhettem meg 
önmagamat. Bátrabb és magabiztosabb lettem. Átléptem a saját korlátaimat. Rájöttem 
mik az erősségeim és mik a fejleszthető gyengeségeim." 
 
"Remélem mindannyiunkból egészséges, boldog felnőtt lesz! Köszönöm szépen! 
Az a pálya, ha boldog felnőttekké tudunk válni!" 
 

Csoportvezető: Laár Balázs és Lukács István 

 



CÉG ALAPÍTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 

Az első napon megterveztük a cégünket és eldöntöttük milyen posztban dolgozzanak az 

embereink, továbbá eldöntöttük, hogy büfét fogunk csinálni. Második napon 

ellátogattunk egy több, mint 20 éve üzemelő iskolai büfébe és megnéztük hogyan 

működik, majd megbeszéltük a tanultakat. Másnap megszavaztuk és megpályáztuk a 

pozíciókat és ünnepélyesen megalapítottuk a céget, aláírtuk a társasági szerződést. A 

következő két nap folyamán kialakítottuk a marketing tervünket és interjúztatásokat 

szimuláltunk a tisztségeket még be nem töltők számára. Ezzel vége is lett az első hétnek. 

A második hét első napján megkezdtük a reklám 

kampányunkat és kialakítottunk egy üzleti tervet. Előbbit a 

rákövetkező nap folyamán folytattuk, továbbá kialakítottuk 

az üzlethelyiségünket is. Szerdán és csütörtökön (mint azt 

sokan láthatták) fizikailag is üzemeltettük a büfét több-

kevesebb sikerrel, bosszankodással. Az utolsó napon 

értékeltünk.  

Összességében egy jó projekt volt a vállalkozás, bár profitunk nem sok lett, a lényeg nem 

is ez volt, hiszen sok érdekes megfigyeléssel és tapasztalattal gazdagodtunk. Megérte 

ide jelentkezni! 

Csoportvezető: Tóth József 

  

 

  

  



A KAMPÁNY ANATÓMIÁJA 

Az első nap nagyon izgatottan vártuk, hogy mi lesz ez és miről fog szólni ez 

a két projekthét. 

Kisvártatva megállapodtunk, hogy ha már a különféle kampányokról fogunk beszélgetni, 

csinálunk egy kampányt. Egy kampányt a Waldorf népszerűsítése illetve 

a róla alkotott előítéletek/téveszmék eloszlatása érdekében.  

Másnap Pest különböző pontjaira vándoroltunk kettesével közvéleményt 

kutatni, végigkérdezni embereket az állami illetve az alternatív oktatási rendszerekről. 

Az eredmény magáért beszélt: a több, mint 100 megkérdezett emberből 

kevesen ismertek alternatív oktatási módszereket, és akik hallottak is a Waldorfról nem 

mindig volt pozitív véleményük. Igaz, a legtöbben nem személyes tapasztalatok alapján 

ítéltek.    

Következő nap egy reklámszakember, Fazekas József 

Szeverin jött hozzánk beszélgetni, nagyon sok új 

tudnivalóval gazdagítva minket. A célközönséget a 

15-25 év közötti fiatalokban állapítottuk meg, őket 

készültünk megcélozni a kampányunkkal. Megalakult 

a flashmob csoport, a plakát csoport, a filmes csoport 

és elkezdtünk dolgozni. Sokat ötletelgettünk, hogy 

hogyan is valósuljon meg a kampányunk, meghívott újságírók bevonásával építettük fel, 

hogy mely területeken miket fogunk megvalósítani. A csoport összetartása érdekében 

minden nap közös tízóraikat rendeztünk, sütöttünk melegszendvicset, készítettünk 

rántottát és közben beszélgettünk. 

Következő héten kedden a csoportból 

négyen elmehettünk a Tilos rádióba a 

Waldorfról beszélgetni, igen nagy 

örömünkre szolgált, hogy 

"terjeszthettük az igét". 

A csütörtöki napon egy flashmob 

túrára indultunk Újpest szívébe, 

természetesen waldorfos pólóban, 

hogy még többen lássák, igenis 

létezik egy ilyen dolog. Nagyon jó 

móka volt! 



 

Csináltunk néhány pofás plakátot, szerkesztettünk egy Waldorf logót, leforgattunk egy 

vicces reklámfilmet, illetve a wikipedia szócikket is elkezdtük kiegészíteni a még 

pontosabb tájékoztatás érdekében. 

Péntekre kész lettünk mindennel, a munkánkat bemutattuk az 

iskola előtt. Jó volt együtt dolgozni, jó volt egymás gondolatait 

meghallgatni! 
 

Csoportvezetők: Béldi Melinda, Békési Fanni és Békési Marcell 



BUDAPEST 
 

A Budapest csoport célja az volt, hogy más szemmel, más nézőpontból is megismerjük 

ezt a gyönyörű várost. Az első héten tematikus túrákon vettünk részt. Első nap A 

nyolcadik kerület málló pompája című vezetésen jártunk, mely a 

Palotanegyed bejárásával kezdődött és a körút túlsó oldalán 

fejeződött be. Gyönyörű épületek mellett haladtunk el, kerekre nyíló 

szemekkel vizsgálgattuk az épületek csodálatos homlokzatait. A 

következő séta Titkos kertek címet viselte, olyan házakba jutottunk 

be, ahova földi halandó csak ritkán, megnéztük, milyen kincseket 

rejt a belváros. Vezetőnk számos új információval bombázott 

minket. A harmadik vezetett sétánk egy klasszikus városnéző séta 

volt, de arra kértük a vezetőt, hogy angolul tartsa ezt, hogy 

megtapasztalhassuk, milyen külföldiként szemlélni a várost, igazi turista hangulatban 

töltöttük ezt a napot. Az első hét lezárásaként, biciklivel jártuk be a várost, szerencsénkre 

remek idő volt. 

Fő feladatként, kisebb csoportokban saját tematikus túrát kellett 

kidolgozni. Az első hét sétái ízelítőként szolgáltak, a csoportok 

hamar meg is alakultak és remek ötletekkel rukkoltak elő, 

elkezdődött az igazi munka. A második hét e séták előkészítésének 

jegyében telt, éjszakai túra, metrózás, csoportban felkészülés. Majd 

csütörtökön végigjártuk mind az öt csoport programját, remekül sikerültek, igen 

felkészült volt mindenki. A séták tényleg más szempontok, különböző érdekességek 

bejárásával készültek, igazán megismerhettük a város sok más arcát. Témák: Modern 

épületek, Andrássy út, Csarnokok, Belváros, Budai érdekességek. 

Nagyon remek volt a hangulat mindkét héten, köszönjük a lelkesedést és az aktív 

munkát! 

Csoportvezetők: Hanczár Angéla és Vekerdy Dániel 

  



JÖTTEK, LÁTTAK, VISSZAMENNÉNEK...?! 
 

A Docuart Moziban megrendezett Oktass filmmel! workshop adta az ötletet, hogy a 

diákokkal kicsit közelebbről megismerkedjünk a dokumentumfilm műfajával, és ennek 

segítségével a migráció témáját is körbejárjuk.  

Az első hét elején hosszabb, rövidebb dokumentumfilmeket néztünk, elemeztünk, 

ötleteket gyűjtöttünk témaválasztáshoz és kicsit közelebbről szemügyre vettük a filmes 

eszköztárat. A műhely résztvevőinek az volt a feladatuk, hogy a második hét végére két-

három, esetleg több fős csoportban készítsék el a saját dokumentumfilmjüket egy olyan, 

általuk kiválasztott témában, ami a ki- és bevándorlás kapcsán felkeltette az 

érdeklődésüket. 

Hat film készült így el - bár van köztük olyan, ami a 

vágás és az utómunkálatok miatt még várat magára: 

Feketén-fehéren címmel a Budapesten élő afrikai 

bevándorlókról készített filmet Bottlik Dömötör, Janik 

Levente, Kincses Csongor, Kránitz Zsolt és Méhes 

Barnabás, "... hogy a lábam meg ne álljon..." 

munkacímmel készül Arató Róza és Berényi Noémi 

filmje az Erdélyből kivándorló magyarokról. Beke Panni 

és Simon Kristóf Hassan Gyros címel készített filmet egy 

szentendrei török gyros-osról,  Franyó Viktória, Janszky-

Máriás Nikol és Kópházi Csenge pedig egy indiai 

származású szalézi szerzetesről. Egy hosszú évek óta 

Magyarországon élő kínai fiatalemberről szól Kovács 

Flóra, Lukács Eszter, Szabó Eszter és Vass Zsófi 

filmje,  Janik Lilla és Lukács Dávid pedig egy Svédországban élő magyar lányról forgatott.   

Csoportvezetők: Buga Emő és Jász Réka 

 

  



Minden, amit tudni akarsz… a stresszről! 
 

Stressz - anyáink idejében még szinte ismeretlen fogalom, 
ma meg már a diákoktól is napi szinten hallhatjuk: "Olyan 
stresszes vagyok" vagy  "Tiszta stressz az 
életem."  Normális, hogy így kell felnőni, ebbe kell majd 
beleszületni a jövő generációjának? Tehetünk diákként 
bármit is, hogy ne sodródjunk az "árral"? Erre tekintettünk 
rá kicsit az elmélet és nagyon a gyakorlat 
szintjén.  Praktikákat tanultunk, amivel tehetünk azért, 
hogy harmonikusabb életet élhessünk.    
 
A diákok így látták:  
" Nagyon-nagyon jól éreztem magam! Bár nem ebbe a 
csoportba akartam kerülni, úgy gondolom, nem véletlen, 
hogy itt kötöttem ki. Sok mindenre rájöttem magammal és 
mással kapcsolatban is." 

" Laza, kényelmes, feszült, izgalmas, 
nagyon jó, felszabadult..." 
" Jók voltak a reggelek, amikor szépen, 
lassan ébredeztünk..." 
"Minden kiselőadásban találtam valami 
érdekeset"   
" A teázás összehozott minket..." 
"Mentális tevékenységek, lazítás-

összpontosítás, egészség több szinten és a 

jólétet segítő testmozgás! " 

 

Csoportvezetők: Rédey Szilvi, Gyarmati Judit 


