
Válaszadó
Miben mások az államis ás a 
waldorfos diákok?

Milyen előítéleteket, 
sztereotípiákat hallottál?

Volt már olyan, hogy valaki 
elment melletted és azt 
gondoltad, hogy 
államis/waldorfos? (aki jelenleg 
államiba jár, tőle a waldorfosokról 
kérdeztem, aki waldorfba, tőle az 
államisokról) Tanulás Öltözködés

Kinek könnyeb kitalálni, hova megy 
továbbtanulni? Szabadidő Mikortól waldorfos?

veszprémi, állami, Lány, 12. -es
- Nem tudok róla sokat - Művészi - 
Többet foglalkoznak a gyerekekkel

- Nem rendes iskola - Nem 
tanulnak - Nincs értelme

- Tudsz onnan máshova menni, mint 
művészi irányba? Pl orvos lehetsz? X

Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre, állami, Fiú, 10.-es.

Waldorf: - kreatívabbak, 
alternatívabbak állami: - egyszerűen 
sablonosak

Waldorf: - Talán az, hogy 
szétszórtak, gyerekesek

Waldorf: -szabadabb felfogás - kreatívabb 
hozzáállás

Waldorf: - színesebb - változatosabb 
ruhák

- Általánosságban nem könnyebb egyik 
gyereknek sem kitalálni - Talán a 
waldorfosoknak több minden megfordul a 
fejében

Waldorf: - sokkal 
változatosabban töltik - többet 
vannak közösségben X

siófoki, állami, Fiú, 12.-es

- Nem tud róla sokat - de biztos, hogy 
van, mert más a felfogás a két 
suliban.

- Nem szoktunk róla beszélgetni 
a suliban - Most minket lefoglal 
az érettségi.

- Nem volt ilyen, nem szoktam 
ilyeneken gondolkozni, hogy ki 
államis és ki waldorfos.

 - Nem tudom, mennyire készít fel ez az 
érettségire, meg a további dolgokra - Ha 
csak az utolsó évben készülnek fel, nem ez 
a cél, annak hátrány lehet, akinek sokat kell 
rá tanulni - több a gyakorlat, mint az elmélet 
és az jó.

- Ha valaki jól tanult a waldorfban, akkor ő a 
gyakorlatiasság miatt - a munkáltatók, 
egyetemek előbbre rakják az államisakat - 
elméleti szinten inkább az államisok - ha 
jogra akarsz menni, az állami suli jobb, mert 
az magolós

- Államisoknak kevesebb van, 
mert több tantárgyat kell 
egyszerre tanulniuk X

állami, szakközépiskolás, pincérnek tanul, vidéki, Pécs?, Lány, 
11.-es

- Nemrég hallottam róla először, de 
fixen mások - waldorf: - sokkal 
lazábbak - nálunk ilyen elvetemültebb 
emberkék vannak, nem szófogadóak, 
de nem tudom igazán 
megfogalmazni, olyan furák. 

- Nincsenek - nem hiszem, hogy 
a többiek hallottak volna róla, 
meg ha hallottak is volna, nem 
ítélnék el. - Van mindenki 
annyira normális felfogású, hogy 
nem ítélnek el semmit elsőre. - 
De nem tudom, ez a saját 
véleményem. 

- Őszintén nem veszem ezt az 
embereken észre, nem is nagyon 
foglalkoztat, hogy most ő 
waldorfos, vagy nem.

Waldorf: - az egyszer biztos, hogy náluk 
sokkal egyszerűbb és lazábbra van véve 
minden - Állami: nem változatos az órarend 
- rohadt sok tanulnivaló van.  De egyébként, 
aki stréber, az tanulni fog. 

- Ez mondjuk sulitól is függ, de nálunk " 
hasonlít azokra, akik kiállnak a sarokra 
és árulják magukat", nagyon kevesen 
vannak, akik nem. Nem értem, miért jó, 
de ha tetszik nekik, tetszik nekik, én 
nem fogok beleszólni. Waldorf: - azt 
vettem észre, hogy ott ilyen szabad 
szellemű mindenki - ténylegesen úgy 
öltöznek, ahogy ők szeretnének - van 
egy stílusa mindenkinek, de nem az a 
nagyon brutálisan rossz, hanem ez a 
különlegesen egyedi.

- Szerintem nincs különbség, mert ez rajtad 
alapul, nem a sulitól. - Waldorf: - ki lehet 
próbálni mindent (amit majd esetleg a jövőben 
csinálhatsz) - Nálunk  ilyen nincs, csak 
szakmák vannak, amiről dönteni kell - egy 13-
14 éves gyerek nem tudja még eldönteni, mit 
szeretne csinálni az életével - én az elején 
nagyon nem szerettem ezt a szakot, aztán 
később megszerettem, amikor nyáron a 
gyakorlat eljött. 

- Mindenki magának osztja be az 
idejét - aki stréber, az tanulni fog 
- de amúgy tényleg nagyon 
leterhelnek minket, ténylegesen 
sok óránk van, amiben nincs 
változatosság, és sok a stressz a 
tanulás és a felelések miatt. X

ex waldorfos, egyházi/állami, Lány, 11/12.-es

- Nagyon sok mindenben - az állami 
iskolákban nem nagyon van 
közösségépítés, hanem inkább ez a 
klikkesedés van, a problémákat így ők 
oldják meg úgy ahogy - nincsen 
összetartás érzés - a waldorfban kb 
mindenki beszélgetett mindenkivel, 
nem nagyon volt ítélkezés - itt ha nem 
vagy a klikknek a tagja, akkor nem 
szólnak hozzád. - A véleményüket 
sem nyilvánítják nagyon ki. - Én volt, 
hogy kiálltam a tanár ellen valamiben, 
utána a többiek mondták, hogy ők is 
ugyan azt gondolták, de nem merték 
mondani, mert olyan ijesztő volt a 
tanár. - ha a, b, c mond valamit, d már 
nem fog mást mondani. - a 
waldorfosok álmodozósabbak.

- Állami: Matek óra helyett fát 
ültetnek, meditálnak, egymásra 
festegetnek - ennek van is 
alapja, de azt hiszik, hogy itt 
nem a tanuláson van a 
hangsúly, hanem az ilyen 
művészeteken - nagyon sokan 
azt hiszik, hogy a waldorfba 
értelmi fogyatékossággal 
mennek az emberek. - Waldorf: 
- olyan előítéleteket hallottam, 
amiknek teljes mértékben igazat 
is tudok adni. - Például a 
klikkesedés, meg hogy az 
emberek olyanokká válnak, akik 
a sarokra szoktak kiállni, 
miniszoknyát hordanak, a márka 
számít és nem a minőség, 
mindenki Gucciba jár, meg 
Zarába, Guesses táskával 
járnak. - Mindenki a külsőségre 
megy. - Nem érdekli őket az, 
hogy milyen ember vagy, hanem 
hogy mi van rajtad, és mit 
mondasz, mit mutatsz. - Én újra 
is jártam a 9.-et, mert az 
igazgatóval azt beszéltük, hogy 
a waldorfból nem szerezhettem 
elég tudást, hogy 10. osztályban 
folytathassam.

- Waldorf: -Persze, nagyon 
sokszor - Amikor meglátom 
valakin ezt a tipikus kacskaringós 
mintát, a tipikus színkombinációt, 
akkor mindig belegondolok, hogy 
na igen, ez lehet, hogy waldorfos. 
- (Öltözködési példákat sorolt.) - 
Állami: - Volt - átmenetes, felül 
barna, alul tejfölszőke haj (ismét 
öltözködési témákat sorolt) 

- Amíg waldorfos voltam, sose voltam 
szorgalmas - semmit nem tanultam meg úgy, 
hogy azt meg is jegyezzem, hanem csak 
úgy, hogy egy dolgozatot meg tudjak írni. - 
Engem idegesített, hogy fakanalat faragunk, 
vagy párnahuzatot varrunk, batikolunk, 
miközben nem tudom, hogy mi az x a 
négyzeten, és semmi olyat, ami az 
érettségihez kellene - Itt az államiban 
nagyon erősen nyomják a tananyagot, sok 
dolgozatot iratnak - a legtöbb tanár arra hajt, 
amikor az érettségire tanulunk, ne 
megtanulni kelljen a dolgokat, hanem csak 
felidézni. - itt úgy kapok 3-as 4-es átlagot, 
hogy nagyon megdolgozok érte, a 
waldorfban meg úgy értem el ezt a szintet, 
hogy festettem egy napraforgót - Én nagyon 
szerettem a waldorfot, de úgy érzem, a 
mostani sulim többet ad ahhoz, hogy az 
életbe kikerüléskor magabiztosabb legyek. 

- Nálunk (állami, de az egyházi 
szabályok is beleszólnak) nincsen 
színes haj, meg tetoválás, se alter 
cuccok, vagy raszta haj, nagy pulcsi, 
mezitláb nem engednek be a suliba. - 
Vannak ezek a tipikus dolgok, amiket 
egy igazi waldorfos ember felvesz 
magára - Például nemezelt fülbevaló. -
Állami: - fekete bőrnadrág, fehér póló, 
Gucci, Calvin Klein, vagy Michael Kors 
táska - Balenciaga cipő, vagy nagyon 
fancy cipő. - Ugyan úgy néz ki, mint 
minden 2. ember  - Waldorf: - az 
öltözködés az önmegnyilvánulás része  
- úgy öltözhetsz, hogy az tükrözze a 
személyiségedet - Például felvehetsz 
haspólót, amin van egy mandala, hozzá 
meg egy jógás nadrágot, vagy akár 
macinacit, lehetsz nagyon színes, lehet 
piercinged, tetoválásod - nálunk az 
egyházi suliban nagyon sok szabály 
van, például nem látszódhat ki a vállad, 
tetoválásod se lehet. - a waldorfban 
még az a jó, hogy ha rossz napod van, 
felvehetsz egy macinacit meg egy bő 
pulcsit, az államiban pedig ezért 
megítélnek, furán néznek rád.  

- Szerintem az államisoknak, ezt saját 
tapasztalatból mondom, meg amit az én 
barátikörömből hallok. - Nekem a waldorfban 
fogalmam nem volt, mit akarok kezdeni 
magammal, nem is érdekelt. - Nem volt ez a 
nyomás, hogy "ő is meg ő is kitalálta", mert 
senki nem tudta még. - De az államiban 9.
osztályban már sokan sejtették, hogy mik 
akarnak lenni. - Itt kapsz egy tudást, amit 
ugyan ráderöltetnek, de el tudod dönteni, hogy 
mi mennyire nehéz témakör, és annak 
függvényében te el tudsz helyezkedni. - Én 
például be szeretnék jutni az Eltére kóreai 
szakra, majd ki szeretnék költözni Dél-
Kóreába, ezért 9. óta kőkeményen tanulom az 
angolt, úgy, hogy előtte semmit se tudtam, 
mert a waldorfban nem figyeltek arra, hogy 
mindent bemagoljunk, hanem csak szavakat 
vettünk. - Meg nekem nagyon sok ismerősöm 
orvosira szeretne menni, mert nagyon jól 
megtanították a kémiát már hatodik óta. A 
waldorfban hatodikban csak annyi volt, hogy 
összeöntöttük a káposztalevet az ibolya lével, 
nem volt olyan, hogy ténylegesen vettük volna 
mondjuk az ionokat - Az állami arra is 
ösztönöz, hogy tanuljál akkor is, ha nem 
érdekel, mert egyetemen is lesz olyan, ami 
nem fog érdekelni. - Szerintem nagyon jó 
waldorfosnak lenni mondjuk elsőtől ötödikig, 
mert akkor fejlődik a személyiséged meg 
nincsen korlátokba szabva, amit csinálsz, 
utána meg már egy állami jobb, mert akkor 
már a kőkemény tanulás a kifizetődő. 

- Nem sok, de van. - a 
waldorfban eleve több szünet 
van. - Az államiban hamarabb 
kezdődik reggel a suli, viszont 
hamarabb is végződik, ígyhát 
van egy egész délutánom 
különórákra, barátokra, meg 
tanulni, ami helyett általában 
sorozatot nézek. - Ennek 
köszönhetően van, hogy már 
szerdán elmegyünk iszogatni a 
barátnőmmel, mert már akkor ki 
vagyunk készülve, ugyanis a 
folytonos óráktól nagyon lefárad 
az agyunk. -  Én a szabadidő 
eltöltésben nagyon waldorfos 
maradtam. Szerintem egy 
waldorfos a szabadidejében 
tipikusan a barátaival lóg, 
programokat szervez, inkább az 
életét éli és ez szerintem jó. - 
Állami: - nagyon sokan csinálják 
azt, hogy hazamennek és 3 órán 
keresztül tanulnak másnapra.

5-6.-óta waldorf, 10.
-től állami

ex waldorfos, egyházi dráma szakgimnázium, Lány, 12.-es

- Az államisok nem annyira nyitottak 
az új dolgok felé, mint a waldorfos 
diákok, hanem szeretik ezeket a 
megszokott dolgokat. - Annyira nem 
térnek el a waldorfosoktól, az oktatási 
rendszer tér el leginkább 

- Nagyon sok van - a tanárok és 
a diákok között is megvan a két 
véglet - van olyan tanár aki azt 
gondolja, hogy drogosok, nem 
tanulnak, nem csinálnak semmit 
- másik véglet: "hallottam róluk" 
, kérdezgetnek: "miben tér el? 
Tényleg máshogy tanulnak?. - 
Van az érdeklődős fajta, aki 
kipróbálná, és van az, aki 
teljesen ellenzi. 

- Volt - volt ez a megérzésem, 
hogy ő tuti waldorfos. - Így a 
ruhájából, nagyon szabadon 
beszélgettek

- Én szakgimnáziumba járok, szóval nagyon 
sok különbség van - nincs nagyszünetünk, 
csak 10 perces szüneteink vannak egész 
nap - 2-ig vannak a magyar matek, meg 
ezek, és 2-től 7-ig lehet művészeti tárgyakat 
tanítani - a tanárok csak így ledarálják az 
anyagot, ami a tankönyvben van "ezt kell 
megtanulni, ekkorra meg ekkorra" - csomó 
dolgozat van - van 1-2 olyan tanár aki 
szerette a véleményünket hallani. - a tanárok 
kicsit azt gondolják, hogy csak a saját 
tantárgyuk létezik.

- Waldorf: - sokkal szabadabban 
öltözködnek, meg szó szerint 
szinesebben, mint egy szivárvány. - 
nálunk mindenki ilyen szürke, fekete, 
sötétbarna. - Mivel mi református suli 
vagyunk, tavalyig (most már 
megváltozott az igazgató) le volt 
korlátozva, milyen ruhákat hordhatunk. - 
kicsit szakadt farmer, combközépnél 
feljebb érő szoknya nem okés, spagetti 
pántos, nagy kivágású felsők szintén 
nem felelnek meg. - a műkörmöt még 
ma se tolerálják. 

- Szerintem sehol nem könnyebb - mindkettő 
helyen van olyan, aki jó előre kitalálja, de a mi 
osztályunkban nagyon bizonytalanok. Gyakori 
ez a vélekedés: "elmegyek okj-ra, majd 
kitalálom és elmegyek utána egyetemre" - 
hiába dráma suli, mindenkinek van b terve. - 
ahogy közeleg az érettségi, egyre jobban 
elbizonytalanodunk a dolgunkban, hogy nem 
is tudjuk, mit akarunk csinálni. 

- Hát nekünk  nincs szabadidőnk, 
mivel majdnem minden nap 7-ig 
vagyunk. - De szerintem nem tér 
el a szabadidő eltöltésünk. - 
waldorf: több szabadidőtök van, 
én úgy látom. - Oké, hogy 
drámasuli,  de nálunk az 
hiányzik, hogy délután lehessen 
menni különorákra, mondjuk 
rajzszakkörre. 

1.- től waldorf, majd 
10.-től ment el. 



Regi, Lány, 12.-es

waldorf: - jobb problémamegoldó 
képesség, kreatívabbak , váratlan 
dologban mi sokkal jobban feltaláljuk 
magunkat. állami: - nekik mindig 
megmondják, hogy mit kell csinálni, 
bemagolnak egy csomó dolgot, hogy 
hogyan kell csinálni.

- volt - állami: - öltözködés, 
megmagyarázhatatlan megérzés

- államis voltam, elsős voltam - csak 
tankönyvből, nincsenek más feladatok, 
mindent onnan néznek ki, abba kaptunk 
házit, azt csináltuk az órán is

- állami: - menő akar lenni, tömeg 
cuccok - mindenkinek ugyan olyan a 
szemöldöke, a haja, lányok fiúk 
egyaránt - nincsen egyéniségük, illetve 
vannak, nagyobb stílusokban, de tömeg 
emberek vannak - attól érzik valakinek 
magukat, ha tartozhatnak valahova 
waldorf: - akkor is találsz magadnak 
valakit, ha egyedi vagy - nem azért 
ismerkedünk egymással, mert ugyan az 
a stílusunk, nem azért csapódunk 
egymás mellé - megtaláljuk igazi 
beszélgetésekkel egymást

- állami: - hamarabb meg tudják mondani, de 
nem biztos, hogy megtalálják, hogy tényleg 
az-e az. Lényeg: jól keres, érdekelheti őket, 
család nyom, de nagyobb eséllyel esnek bele 
abba a csapdába, hogy azok mégsem ők. 
waldorf: - keressük az utunkat általánostól 
kezdve, vagy csak gimiben, lehet, hogy utolsó 
pillanatban találjuk ki, de nagyobb eséllyel 
ottmaradunk

- általános iskolában biztos. 
waldorf: - többet játszottunk 
lovacskásat, kreatív játékok, 
többet rajzoltunk meg festettünk - 
középiskolában azért nehéz, 
mert mi is sokat nyomkodjuk a 
telefonunkat. Saját 
barátikörömben, ha elmegyünk 
sétálni, kávézni, bulizni, nem a 
telefon a központ, az 
államisoknál ezt nem tudom 
elképzelni, hogy ne a telefon 
legyen a központ. Nem tudom 
nekik mennyire van énidejük, 
közösségi életük 2. -tól

Tavaly végzett , volt Regis, Fiú 

- A dolgokhoz való hozzáállásukban 
kicsit mások - waldorf: nyitottabb, 
elfogadóbb. - Ezek a tipikus 
waldorfosokra igazak, de nem minden 
waldorfosra, mert nem minden 
waldorfos tipikus - öltözködésükben is 
szerintem mások - talán a 
beszélgetés témáikban is.

- volt - kicsit az öltözködése miatt 
- ahogy beszélgetett a társaival, 
szóval a beszédtémájuk is kicsit 
államisnak tűnt nekem - meg az 
egész viselkedésük, ahogy így 
jelen voltak így a térben. - Az 
érettségiről beszéltek, és elég 
fiatalok voltak. Azért volt nekem 
államis beütés, mert nagyon 
korán készültek erre. Egy 
hasonló korú waldorfost talán 
még nem foglalkoztat az 
érettségi kérdése. 

- a tanításuk eléggé eltér és ebből fakadnak 
a különbségek a saját tanulásukban - egy 
államis sokkal jobban tud magolni, jobban 
bírja, ha sok a tanulni való, később fárad el 
benne - a tanításban a szigor nagy 
különbség, sokkal szigorúbban veszik a 
dolgokat - egy waldorfos könnyebben old 
meg olyan feladatokat, ahol kreatívitás kell. 
Mondjuk ha saját vélemény kell az esszé 
kifejtésénél.

- szerintem van, de nagyon nehéz 
megfogalmazni, hogy miben - tipikus 
waldorfos: - bőbb cuccok, pasztell 
színek, nagyon vegyes ruhákat hord 
inkább, sokkal inkább természet 
közelibb - államis: - ilyen "műanyag" 
érzésem van a ruháikkal kapcsolatban, 
jobban átgondoltabb, kevésbé művészi 
kombinációkat alkalmaznak, jellemzőek 
a csillogós ruhadarabok.

- szerintem ebben nagy különbség talán 
nincsen. - talán egy waldorfosnak nehezebb, 
mert nyitottabbak sok irányba, ezért több 
dolog érdekli őket, ezért később 
specializálódnak - állami: - fixebbek a keretek 
és hamarabb el kell dönteni, hova akarsz 
továbbmenni - egyrészt ez jó, mert talán 
megkönnyíti azt, hogy milyen irányba 
dolgozzanak , másrészt nem biztos, hogy jó, 
mert könnyebb később, mert akkor már jobban 
kiforrott, hogy mit szeretnél 

- szerintem főleg kisebb korban 
van - a waldorf mentalitás miatt 
később kezdenek el telefonozni 
meg számítógépezni , sokkal 
többet művészkednek, meg a 
kertben játszanak. - ez a 
különbség az évek múlásával 
egyre inkább csökken, főleg így 
gimi végén elég hasonló már, 
mert az internetet mindenkinek 
kell használnia -  bár egy 
waldorfos szerintem így is 
kevésbé fogja használni. - Tehát 
ez a különbség valakiknél 
elveszik teljesen gimis korra, de 
sokaknál nem. Ez nagyon függ 
attól is, hogy egy család 
mennyire waldorfos ovitól

Regi, L, 12.

Waldorf: - nyitottabbak, 
elfogadóbbak, sokkal jobb 
közösségeket tudnak létrehozni, 
kevésbé ítélkeznek Állami: - megvan 
az ideál, hogy mitől leszel te jó ember 
meg ilyesmi, és ha ennek nem felelsz 
meg, akkor kitakgadnak - sokkal 
erősebben éreztem ezt a csúfolódást, 
kiközösítést

- Igen volt - Állami: - egyrészt az 
öltözködésükből - nem tudom, 
hogy ez csak a falusi vagy 
kisvárosi államisokra igaz-e, de 
így ülnek a padokon, cigiznek, és 
hangosan hallgatják a slágereket, 
letolják a többieket, hogy zavarja-
e őket, alkoholizálnak és 
káromkodnak. Nekem ez nagyon 
unszimpatikus.- De mindig 
vannak kivételek. Viszont ha 
odamész a westendhez délután, 
én mindig ezt látom.

- Nem úgy tanulnak, hogy az a tudás örökre 
az enyém lesz, hanem úgy, hogy a dogára 
meglegegyen. Lehet, hogy utána is 
megmaradt, de nem az volt a szándék. - 
Nagyon régen jártam államiba, de nem az 
volt a fő cél, hogy megértsed, hanem csak 
megtanulj egy csomó felesleges száraz 
anyagot. - Például az öcsém másodikban a 
fehérjékről tanult. Szerinted egy másodikos 
tud mit kezdeni ezzel az információval?  
Betanulja és elfelejti. - Alsóban a 
waldorfban jó érzés volt bemenni a suliba. 
Tanulok, de rengeteget vagyok a 
barátaimmal, nem éreztem azt, hogy 
stresszelni kéne. - Elsőben meg 
másodikban, mikor államiba jártam, 
állandóan fájt a fejem, mert állandóan dogák 
voltak, és már jegyeket kaptam, meg ilyen 
kis dolgokért is rádszóltak. Ha felálltál a 
padra, kaptál egy feketepontot, és ez nagyon 
nagy szégyen volt. - Alig volt szünetünk, 
azért nem engedtek ki az udvarra, mert 
utána takarítani kell a sulit. - Az összes 
tankönyvet mindig be kellett vinnem, ezért 
még a vállam is be volt állva.

- Nekem a tipikus államis öltözködés: - 
követni kell a divatot, más nem jó, csak 
a fast fashion okés - olyan táskát 
hordanak, amiben nagyban rajta van a 
márka, hogy azt mindenképpen 
feltűntessék, sportcipő, olyan ruha ami 
nagyon jól kiemeli az alakodat, nem 
rendes hátizsákot hordanak a csajok, 
hanem ezt a retikül szerű táskát, 
teljesen elmaszkírozzák magukat, 
szóval nem látod a teljes arcukat, vasalt 
haj, ha látod őket társaságban, nem 
tudod megkülönböztetni őket, mert kb 
ugyan úgy öltözködnek - Waldorf: - 
nagyon változatosnak látom az 
öltözködést - vannak olyanok is, akik 
államisan öltözködnek. - szerintem a 
waldorfosok is követik a divatot, de 
valahogyan másképp dolgozzák fel az 
egészet - sokkal színesebben, 
bátrabban öltöznek - végülis valahol a 
waldorfosokra is mondanám, hogy 
hasonlóak, mert mindenki nagyon 
tarkán és bátran öltözködik. Lehet, hogy 
külsősként azt mondanám egy 
waldorfos baráti társaságra, hogy 
mindenki ugyan úgy néz ki. - Szerintem 
itt sem egyénien öltözködünk, mert ez 
egy waldorfos stílus, amit követünk.

- Szerintem egy államisnak nem 
nagyon van ideje a tanuláson 
kívül mást csinálnia - 
kiskoromban hazamentem, 
megírtam a házit, besötétedett és 
mennem kellett aludni. Nem volt 
hobbim, nem játszhattam a 
többiekkel - a waldorfosoknak 
sincsenek feltétlen komoly 
programjaik, hanem így lógnak 
együtt a CBA előtt és a földön 
ülnek. - Mi nem csak olyan 
progranmokat szervezünk, hogy 
menjünk inni egy 
szórakozóhelyre hétvégén "ha 
van egy szabadnapod, akkor inni 
kell", hanem kicst kreatívabb 
programokat . - Mondjuk 
elmegyünk egy olyan kávézóba, 
ahol festeni lehet - A waldorfosok 
sokkal több közösségi programot 
csinálnak. Ami építi a 
közösséget. 3.-tól

Regi, Fiú, 11.-es

Waldorf: -szabadabb 
gondolkodásúak, több diák fog 
kreatívabb, művészibb irányba 
fejlődni. állami: -logikus, kézzel 
fogható dolgokhoz jobban érthetnek. 

- Nem emlékszem ilyen esetre, 
de valószínű a viselkedéséből, 
vagy a ruházatából gondolnám 
azt, hogy ő államis.

- A waldorf oktatási stílus kevésbé merev. 
Ez engedi, hogy a tanárok mindenféle 
különlegesebb dolgot belevigyenek az órára.  
Ez viszont lehet rámegy a tanításra. Nem 
minden esetben kifizetődő, ha van valami 
extra is az órákon.

- A waldorfosok sokkal szabadabban 
öltöznek szerintem. Sokkal színesebb 
és egyénibb ruhadarabok vannak. -Az 
államisoknál nem tudom mennyire 
gyakori az egyenruha, de az jutott 
először eszembe. 

- Erre nincs rálátásom. A waldorf iskola 
előszeretettel nyomja a vállalkozás témát, de 
nem tudojm, hogy ez bármilyen formában 
megjelenik-e az államisoknál.

- Nem hiszem. - Az egyének 
sokkal jobban különböznek, mint 
az iskolák - Az ugyan oda járó 
diákok is teljesen máshogy töltik 
a szabadidejüket. ovitól



Regi, Fiú, 12.-es

állami - fontosabb nekik a tanulás, 
magolás, dolgozatra készülés 
szempontjából (klasszikus tanulás) 
waldorf: - jobban ösztönözve 
vagyunk a gondolkodásra, jobban is 
érdekli őket- ha egymás mellé állítunk 
egy waldorfost meg egy államist, 
nagy valószínűséggel meg tudjuk 
állapítani, hogy melyik-melyik. - 
öltözködési példákat hozott.

- volt - hallottam, hogy beszélget 
valakivel állami:"basszus, 
holnapra 2 dogára, 1 felelésre 
kell tanulnom", "ezen a héten 
milyen sok doga lesz még", "rám 
szakad az összes tanulás" - 
tipikusan államisan öltözködő 
egyén 

állami: - jobban rágörcsölnek - többet 
foglalkoznak a tanulással  waldorf: - nem 
baj, hogy a waldorfosok nem, mert úgyis le 
fogunk érettségizni valahogy - sok 
számonkérés nélkül is lehetséges, hogy le 
fog valaki érettségizni jól - sok számonkérés 
meg dolgozat nem feltétlen fogja azt 
eredményezni, hogy jól is fog leérettségizni a 
diák.

waldorf: - gyanúsan saját kezűleg 
készített ruhát visel, nehéz 
megfogalmazni, de tipik waldorfos 
ruhák, hippi stílus, raszta haj 
(arányaiban több raszta hajú ember jár 
waldorfba, mint államiba) állami: - 
Említett bizonyos embereket az 
évfolyamból (nem tudja 
megmagyarázni, miért)- ahogy valaki 
külsőleg kinéz, az tükrözi azt, ahogyan 
belsőleg gondolkozik - ezért 
gondolhatjuk, hogy egy államis 
máshogy gondolkozik, mint egy 
waldorfos 

állami: - a felől könnyebb, hogy matek,fizika 
szak a gimin, kereskedelmi technikum (8.ban 
eldöntötték, hogy mik akarnak lenni de lehet, 
hogy nem azok lesznek) waldorf: - csomó 
mindent megismernek (a gimiben is), így 12-
13.-ban könnyebb lesz a döntés (mélyen is) - 
egyik szempontból államisoknak könnyebb 
eldönteni, másik szempontból waldorfosoknak 

állami: - kockulás, videojátékok, 
bent a szobában élnek - ők is 
találkoznak a barátaikkal, mert 
nekik is fontosak a szociális 
kapcsolatok, de mégis egy kicsit 
más, nem tudom megfogalmazni 
waldorf: - szabadidejükben 
közelebb vannak a természethez 
- kirándulnak - kint élnek, 
találkoznak a barátaikkal, 
fesztiválozni járnak, biciklitúrát 
szerveznek a haverokkal 
Németországig  4. osztálytól

regi, L, 12.

- Ezt embere válogatja. De van egy 
két embertípus, akin érződik, hogy 
államis. -  A waldorfosok sokkal 
lazábbak, nyitottabbak. -  Itt is 
elvárják, hogy tanulj, de ha pl nem 
megy a szorzás, akkor lehet, hogy 
tudsz beszélni a tanárral, hogy te 
osztásból fogsz írni dolgozatot. 
(Mindenkinek az egyéni erősségeire 
mennek rá.)  -  Az államiban ilyen 
nincs. Van egy leadott anyag, és ha 
azt nem csinálod meg, akkor 1-es. - 
Államiban egyszer nagyon jól 
felkészültem egy anyagból, elkezdtem 
felelni, de a tanárnak csak egy-két 
infó elég volt belőle, tök rossz volt, 
hogy nem mondhattam el az egész 
anyagot. - Államiban minden 
értékelés és beosztás a jegyek 
alapján megy. - A waldorfban úgy 
érzem, a tanárok tudnak is valamit. 
Az államiban, meg mintha a 
selejteket küldték volna. Volt, aki nem 
is tanított, csak ki kellett jegyzetelni a 
könyvből mindent. Nem volt terük, 
hogy ezt megtaníthatják akármilyen 
módon, hanem belénk kellett nyomni 
mindent ahogy volt. 

- Igen - van egy államis típus, és 
ez nem kimondott: Öltözködés  
De igazából nem tudom 
megfogalmazni rendesen, hogy 
mitől. - De vannak olyan régi 
osztálytársaim, akiket nagyon 
könnyen bele tudnék ebbe a 
környezetbe képzelni. Szóval 
nem tudod ezt így 
bekategorizálni, de mégis...

- Állami: rendszeres dolgozatok (legalább 
heti 1) - a felelést mindenki utálta, 
mindenkinek gyomorgörcse volt tőle (fel kell 
állni, el kell mondani, mi van, ha nem tudod). 
- dogáknál vagy a,b, vagy 1-es pad. - 
minden tankönyvből, semmi sem kreatív, 
nincsen szabadsága a tanároknak. 

- Ott is van extravagáns öltözet. - De 
mondjuk a Kincsőék stílusát nem találod 
meg az államiban.  Állami: redbullt, 
hellt iszik, baseball sapka, lányok: 
skinny jeans, 1 db top, nagy körmök, 
hosszú szőke haj. - Nem az én stílusom 
és ez valamiért nekem államis. Mindig 
taszítónak találtam az államis dolgokat. 

- Szerintem ezzel mindenki szenved. - Talán 
több waldorfos mondja azt, hogy 1 évet 
kihagy és gondolkozik. - Ez nem azért van, 
mert a waldorfban rosszabb az oktatás, 
hanem mert egy államist jobban nyomnak, 
hogy innen muszáj valahova menni. - Ezért 
könnyebben beleesnek egy olyan csapdába, 
hogy ők ezt nem szeretik és nem tudják. - Én 
úgy érzem, hogy nekem kelleni fog a +1 év, 
mert annyi minden érdekel, és tényleg 
szeretnék egy jó karriert befutni.

- Nyilván mindenki szeret menni 
bulizni - a régi osztálytásraimnak 
minden második postjuk az, hogy 
isznak. - A táncos suliban nekünk 
a tánc volt meg az ivás és a 
cigizés. -  Veletek sokszor 
megyünk kávézni. Ott, ha 
kávézésról volt szó, akkor 
Starbucksba mentünk.  A 
Starbucks tipikusan amerikai és 
ilyen államis nekem.  

3. osztálytól, majd 
9. -től 11. -ig táncos 
állami.

regi, F, 10.

Waldorf: - vannak azok az emberek, 
akik nem csinálnak semmit,  mert  
hogyha nem kell tanulni, akkor ő nem 
fog tanulni. Csak kihasználják, a 
waldorfot

- Az államisok magolósan tanulnak. 
Waldorf: - nekünk a tanulásról sok minden 
eszünkbe jut, pl az évesmunka. A magolás is 
ott van, de sokminden más is. - 8-10 fajta 
tanulást fel lehet sorolni a waldorfban, míg 
az államiban csak 1-2 fajta van. - Ebből 
kifolyólag azt gondolom, hogy a 
waldorfosok jobban szeretnek tanulni, mert 
mindnenki megtalálja a neki kedvező tárgyat. 
(külön rákérdeztem, hogy jobban szeretnek-
e tanulni) - az államiban több a félénkebb 
gyerek, aki nem mer kérdezni, mert félénkké 
tesz őket az állami. 

- Az államisok útja ahhoz, hogy mit 
szeretnének az életben csinálni, egy pályára 
emlékeztet - a waldorfosok útja egy 
labirintushoz. ovitól

Művész tanár, 9.-es osztálykísérő, Regi

- Őszintén olyan nagy másságot nem 
veszek észre. -  waldorf: Az biztos, 
hogy potitívabban állnak az iskolához 
általánosságban. (bár ez taláninkább 
alternatív iskola és állami iskola 
különbsége) - Bátrabban kérdeznek - 
aktívabbak az órán a waldorfosok 
sokkal. Max 1-1 olyan csoporttal 
találkoztam, ahova bevittem egy 
témát és semmilyen reakció nem volt 
- Ha valamilyen problémájuk van, azt 
is jobban ki tudják fejezni a 
waldorfosok. Egy államis inkább csak 
szétveri az órát simán.   

- (erre határozottan rákérdeztem) - jobban 
szeretnek suliba járni, mint az államisok. - 
De a waldorfosok talán többször 
kérdőjelezik meg, hogy van-e értelme, hogy 
tanultok-e valamit. 

- Állami: populárisabb, mainstream 
öltözködés jellemző. A japán stílus felé 
érdeklődés jelenik meg, mint alternatíva 
- waldorfban mernek alternatívabbak is 
lenni - itt sokkal több a raszta, meg a 
nemez pulcsis gyerek.

- Ez a mai korra jellemző inkább, hogy 
nehezebben találják ki. Mert annyira sok a 
lehetőség - Sok minden érdekli őket, de 
kevésbé tudnak elmélyülni egy-egy dologban, 
nehezebben találják meg, hogy mi az ami 
igazán érdekli őket. Én ezt az elköteleződés 
hiányát látom, és ez mindenkire jellemző. - 
Államiban annyiban könnyebb dönteni, hogy 
a tanárok felől van egy vélemény, hogy 
mindenképpen egyetemre kell menni, vagy 
ebből az iskolából senki nem tanul tovább.

- Nagy átlagban biztos, hogy van 
különbség. - államiban sokkal de 
sokkal többet számítógépeznek 
és telefonoznak, bár azért itt a 
waldorfban is. De jobban 
törekednek arra ők is meg a 
szülők is, hogy mással üssék el 
az időt. - Sok gyerektől hallom, 
hogy szeretnek otthon 
társasozni, meg ilyen 
összejöveteleket tartanak - 
Nagyon sok gyerek zenél, ami 
szerintem államiban kevesebb. 
Szerintem államiban ez 
határozottan nem divat, hogy 
gyerekeket elküldik zenélni. 



szociális munkás államiban, szülő waldorfban

- A waldorfban csak a saját 
gyerekeimet látom, szóval nem 
vagyok tanár, aki mindent átlát. - De 
azt látom, hogy az államiban sokkal 
kevesebb a társasági élet. - Ez eltérő, 
mert például a Szentendrei Ferences 
Gimnáziumban, vagy a Veres Péter 
Gimnáziumban van sítábor, meg 
kirándulások (ez talán az egyházi gimi 
miatt is van), de a szentendrei 
Rákóczi gimiben semmi sincs. 
- Csak hazamennek és online 
játékokkal játszanak 
- kiskorban, ha megkérdezel egy 
hagyományosba járó gyereket, mi a 
kedvenc meséje, ilyen rengeteg 
hülyeségeket felsorol, hogy minecraft 
mese. - a waldorfosok meg 
olyanokat mondanak, hogy 
micimackó

nemesvámosi waldorf, Fiú, 13.-os

- Ez kicsit nehéz - amikor államiba 
jártam, nagyon durva stresszt 
nyomtak rám. Volt olyan, hogy ilyen 
8-9 órám volt egy nap, rengeteg házi, 
másnap felelés, ez így nem igazán 
vitt előrébb a tanulmányaimban. - A 
waldorf könnyebb és egyszerűbb is 
nekem - sokkal stresszmentesebb az 
egész - a tanárok sokkal jobb arcok, 
az államiban csak 1-2 jobb fej 
tanárom volt - a tanárok sem 
idegbetegek, hanem nyugodtabbak. 
nem az van, hogy csesztetnek, 
hanem normálisan elbeszélgetnek 
velünk.

- A sulimban egyáltalán 
nincsenek előítéletek, 
sztereotípiák az államisokról - 
viszont nemrég találkoztam egy 
volt osztálytársammal, akivel 
államiba jártam, és az ő haverjai 
engem elítéltek, mert waldorfos 
vagyok. Nem akartak velem 
szóbaállni, én engem meg nem 
érdekeltek és továbbmentem. - 
Még csak hallani sem hallottak a 
helyről, csak annyit, hogy ez 
rossz, már nyomják a 
hülyeségeiket.

- Szerintem volt - abból 
feltételeztem, hogy azt éreztem, 
hogy nagyon nagy stressz éri. 
Például az alapján, hogy szét volt 
varrva - de ez nem feltétlenül az, 
hogy államis, lehet ez családi 
háttér is, vagy akármi más. 

- Az, hogy főoktatásban 3 hétig tudunk 
koncentrálni egy dologra, sokkal többet 
segít, mint hogy minden héten egyszer-
kétszer van egy olyan órád 45 percben, és 
jövőhéten doga meg satöbbi. - Nekem így 
sokkal egyszerűbb, hogy egyszerre 
kevesebb tantárgyra kell koncentrálnom. - 
ugyan annyi tantárgyunk van, mint a 
többieknek, csak máshogy van szétszedve a 
dolog. 

- Azt vettem észre, hogy nem igazán - 
Ha kéne mondanom valamit, azt 
mondanám, hogy egy kicsit kötöttebbek 
az államisok. Meg hallottam olyat, hogy 
valahol visszavezetik az egyenruhát - A 
waldorfban nem szólnak be érte, ha 
csak feketébe, csak pirosba, vagy 
színesbe akarsz öltözni, mert egy 
csomó ilyen van. - Viszont általános 
suliban a waldorfban ezért elítéltek 
még. - De ez régebben volt, mostmár 
kicsit más világ van, pl az lmbtq-sok is 
úgy öltöznek ahogy akarnak, a tanárok 
nem szólnak be érte. 

- Van különbség, de akkor az államisokból 
kizárnám a szakmunkásokat - waldorfban 
még 9.-ben, 10.-ben van olyan, hogy 
fafaragás, meg egy csomó mindent 
kipróbálhatsz, míg ha államis vagy, nem 
hinném, hogy eszedbe jutna ezeket a dolgokat 
kipróbálni. 

- Persze, valamiben azért van 
különbség. - Nem az volt, hogy 
otthon voltunk a saját 
városunkban, hanem elutaztunk 
Pestre bulizni egyet. Ilyet államis 
haverjaimtól nem nagyon 
hallottam - Az államisok a 
tanuláshoz vannak kötve nagyon, 
hétvégén is annyit tanulnak, hogy 
semmi idejük nincs. - Mi meg 
bárhogy eltölthetjük. Akár 
kockulással, bulizással, 
tanulással. 4.-től

Regi, Lány, 12.-es
- az államisok dominálni akarnak, 
mert őket is ledominálják a suliban

Waldorf: - több féle öltözködés van - 
vannak sémák, de a sémákból is több 
van, mint az államisoknál - van ez a 
tipik waldorfos stílus, de a mi 
barátitársaságunkból egyikőnkről se 
lehet megmondani kívülről, hogy 
waldorfos-e.

Regi, Lány, 12.-es

- Nagyon sok mindenben - egyrészt, 
amit kiemelnék, az a kreativitás - 
Állami: - beléjük van nevelve ez a 
zárkózottság, és hogy ők nem elég 
jók dolgokhoz - Waldorf: - sok 
mindennek teret adnak - valamiből azt 
hitted, hogy rossz vagy, de kipróbálod 
és lehet, hogy kiderül, hogy rohadt jó 
vagy belőle - több kreativitást 
használnak az egész életükben, 
nyitottabbak (új dolgok beengedése) - 
spontánabbak, könnyebben 
reagálnak le nem olyan jó szituációkat 
- Minket az életre nevelnek, őket meg 
arra, hogy bemagolják a dolgokat. 

- Persze - hogyha a Deákon, 
vagy a Széll Kálmán téren 
elsétálsz, akik ott vannak, azokról 
süt, hogy nem waldorfosok - 
öltözködés - A waldorfosokat is 
ki lehet szúrni - az államisok 
mindig olyan helyeken vannak, 
ami ilyen köztér, és ott 
összegyűlnek. - a waldorfosokat 
csak így suhanni látom, ahogy 
mennek az egyik buliról a 
másikra. 

Állami: - iszonyat nagy a versengés - amikor 
én államis voltam, nekem ez rohadt nagy 
stressz volt, nem egészséges kitenni egy 
ilyen fiatal gyereket ekkora nyomásnak - 
megfelelési kényszer, tanulsz éjjeleken át és 
meghalsz kb - akik nem jók, azok ellógják az 
órákat, nem tanulnak semmit - vagy legjobb, 
vagy legrosszabb vagy, nincs köztes állapot 
- a waldorfosoknál ez egy nagyon hullámzó 
dolog: - évről évre más érdekli, nyitottabb 
lesz - valaki elején nem tanul, aztán tanul, 
valaki tanul aztán mégse - mindenkinek 
magában van kéztetése, nem külső 
benyomás által, megfelelésből - (külön 
rákérdez) a waldorfosok biztosan jobban 
szeretnek suliba járni - az se mondható el 
rólunk, hogy imádunk, ilyen idősen azt 
gondoljuk, hogy rossz, aztán utólag 
rájövünk, hogy jó - melyik suli kezdődik 
azzal, hogy koncentrálunk a légzésünkre? - 
máshol rögtön feleléssel kezdenek.

Állami: - hipebeast, fast fashion, trendy, 
trash dolgok - waldorf: színesen 
öltöznek, hippie style

- szerintem az államisoknak - annyira 
egyszerű nekik létezni, mindig ugyan oda, 
ugyan azokba a szórakozóhelyekre, leisszák 
magukat -waldorf: nekik azért nehezebb, mert 
mindig annyi program van, hogy nagyon 
nehéz dönetni - azt figyeltem meg, hogy 
mindenki rohan mindenhova, de nincs meg az, 
mint az államisoknál, hogy minden nap 
kiülünk a deákra és csövelünk egyet.

- nagyon sok minden van - 
nekem sok államis haverom van, 
és megfigyeltem, hogy sokkal 
kevesebb kreatív tevékenységet 
folytatnak, meglepődnek, hogy 
mennyi mindent csinálunk mi 
waldorfosok sulin kívül - itt 
sokszínű az emberek élete - 
szerintem ők nagyon szeretik a 
biztos pontokat, a fix dolgokat (pl 
minden egyes héten eljár ugyan 
abban az időpontban edzésre)  - 
a waldorfosoknak mindig 
adódik valami (ilyen koncert, 
olyan koncert, random közös 
meditáció, átmenni közösen 
másokhoz)  - káoszosabb, de 
szebb, amit mi csinálunk. 
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- Szerintem abban különböznek, hogy 
más iskolába járnak, de amúgy ugyan 
olyan emberek, mint mi. - Sokkal 
jobban tartják magukat a 
határidőkhöz, mert bennünk az nincs 
meg, hogy nyomnak minket ezerrel - 
tudnak tanulni, mert a 
waldorfosoknak az egyetemen az 
szokott lenni a baj, hogy nem bírják 
az iramot - szerintem ami a két 
iskolában a különbség, az a 
gyerekekben.

- Olyan nem volt, hogy biztos, 
hogy államis, olyan volt, hogy 
biztos, hogy waldorfos - nem 
mindegyik waldorfos ilyen, de 
ilyen kirívóan lazák, hippisebbek 
voltak.

- Úgy képzelem, hogy az államisoknak csak 
így nyomják az anyagot, átmennek a 
vizsgán, elfelejtik és jön a következő 
anyagrész. Szóval ilyen sokkal 
embertelenebbül képzelem el.  - (direkt 
rákérdeztem) - szerintem sokkal jobban 
szeretnek a waldorfosok suliba járni.

- Szerintem mások - waldorf: - nagyon 
sokszínű mindenki, azt veszel föl, amit 
akarsz - az állami meg szigorúbb 
gondolom, oda nem mehetsz be 
akármiben, nagyon kirívó öltözetben.

- Én úgy képzelem, hogy az államiban már 
gimiben meg van határozva valamilyen 
szinten egy irány, hogy merre felé tanulnak a 
diákok, pályára vannak állítva.

- Szerintem ebben egyébként 
pont nincs - van csomó államis 
barátom és ugyan azt csináljuk.


