
2021. Waldorf ONLINE Educatio  

2021.01.30. szombat  
 

A program célja  
  

Pályaválasztást, továbbtanulást, útkeresést segítő programok - végzett 

waldorfosoktól, végzős diákoknak.  

 

Waldorfos diákok mutatkoznak be, akik már járják “Waldorf utáni” útjukat és van 

tapasztalatuk továbbtanulásról, utazásról, cégalapításról, saját útkeresésről, 

válságokról, belső válságokról, saját motiváció és ötletek kereséséről, észrevételét 

segítő módszerekről…  

 

Az idei évben személyesen nem tudjuk megtartani az eseményt, így arra fektetünk 

hangsúlyt, hogy az online térben hogyan tud hasznos és izgalmas lenni egy 

“educatio”.  

Sok előnyt, jó lehetőséget is találtunk ebben az új formában, amiket később is be 

tudunk majd építeni a rendezvény programjába. Remélhetőleg az már személyes 

találkozással tud megvalósulni.  

 

Kik szervezzük?  

Jelenleg a Waldorf Alumni közösségnek egy olyan szelete vagyunk, akik szeretünk 

rendezvényeket szervezni, sőt ebből is élünk. Az Országos Waldorf Alumni külön 

arculattal és facebook felülettel rendelkezik, amelybe minél több végzett waldorfos 

diákot igyekszünk becsatornázni!  

MAT Projekt néven futnak waldorfos szemléletű egyéb programjaink. 

A Program jellege  
 A program online lesz az alábbi módokon:  

 

● Youtube-on élőben közvetített előadás - moderált beszélgetés  

○ Kérdezni lehet majd:  

■ Youtube kommentben  

● Youtube-on élőben közvetített TED-szerű előadás  

○ Kérdezni lehet majd:  

■ Youtube kommentben  

 

● Zoom -  kiscsoportos beszélgetések Zoom-on végzett waldorfosok és 

jelenlegi waldorfosok között 



Programok  
● Bérces Anna Flóra – pályaválasztási szakember előadása  

○ önismeret és pályaválasztás  

○ kapunyitási pánik  

 

● Paris Noble előadása  

○  Hogyan bízz az ötletedben! 

○  Start-up vállalkozás megvalósítása 

○ Végzett Waldorfos diák 

 

● „Waldorf után” csoportmunkák – csoportos zoom beszélgetés végzett 

waldorfosokkal   

○ kulturális tevékenységek (érdeklődés)  

○ szolgáltató érdeklődés  

○ gazdasági terület  

○ utazás / gap year  

 

Élő előadás  
 

Az előadásokat a Magyar Antropozófiai Társaság Riadó utcai épületéből közvetítjük 

élőben, a MAT Projekt ideiglenesen berendezett "stúdiójából". 

Dátum  
 2021.01.30. szombat – egész nap! Pontos programbontás hamarosan! 

Szervezői bemutatkozó  
 Waldorf Alumni  

 

Az Országos Waldorf Alumnival célunk, hogy legyen egy országos "hálózat", ahol 

tudunk egymásról, tudunk egymáshoz kapcsolódni és segíteni egymást, mint végzett 

waldorfosok. Programokat, eseményeket szervezünk és igyekszünk felületet adni 

mindenféle kérésnek, kérdésnek, alumnit érintő témának. 

Szeretnénk továbbá segíteni az érettségi előtt álló, útkereső waldorfosokat is a 

„Waldorf utáni élet”-ből szerzett tapasztalataink megosztásával, valamint a Waldorf 

iránt érdeklődőknek is szeretnénk megmutatni magunkat, teret adni kérdéseiknek, 

megmutatni, hogyan álljuk meg a helyünket a világban. 

Az Alumnit néhány lelkes végzett waldorfos működteti, akikhez bárki csatlakozhat!

   

 Facebook oldal https://www.facebook.com/waldorf.oregdiak/ 

 

 

   

https://www.facebook.com/waldorf.oregdiak/


  
MAT projekt  

 

A Waldorf Alumni közösségének egy olyan szelete vagyunk, akik 

szeretünk rendezvényeket szervezni, sőt ez is a munkánk. MAT Projekt néven 

futnak waldorfos személetű programjaink, de az Alumni működtetésében is 

részt veszünk. 

A MAT projekt általános célja, hogy volt waldorfosként felfedezzük és 

közvetítsük a "waldorfosságot" a világba, a világ felé, és nyitni más nézetek, 

tapasztalatok, vélemények irányába. Eszmét cserélni, tapasztalni és tenni. 

Jelenleg olyan eseményeket, közösségi projekteket tervezünk, alkotunk, ahol 

olyan különböző témákba merülünk bele, amik a körülöttünk lévő világ 

dolgaiból, a mindennapjainkból inspirálódnak. 

Ilyen a közösség, a közösség ereje, útkeresés, fenntarthatóság és hasonló 

témák. Távlati célunk, hogy egy waldorfos, a világra nyitott gazdaságot, 

közösséget és kulturális teret hozzunk létre, amelyhez bárki kapcsolódhat, 

tehát mindenki számára nyitva áll. 

 

Továbbiakat itt találtok rólunk: 

https://www.facebook.com/projekt.mat 

 

Eddigi online tartalmak: 

https://www.youtube.com/channel/UC0NMaZdoxb27mqQsw7uDejg/videos 

 

 

 

Kapcsolat  
 

 Szervezők  
● Molnár Blanka  

○ email: blanka.molnar@outlook.com 

● Bátori Ákos 

○ email:  akos@matprojekt.hu  

● Varga Balázs  

○ email: balazs@matprojekt.hu 

○ telefon: +3630 6655944 
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