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Értékrendek – módszerek

Józsa IstvánJózsa István

Az Eger-patak völgyében 
megvalósuló pedagógiai program

Szerkesztői bevezető Józsa István fejlesztő programjához

Vigántpetenden él és táborokban, 
iskolákban fejleszti a gyerekeket Józsa 
István. Ki kell, hogy egészítsem, mert 
meggyőző erejű mondataival, ame-
lyek mögött egy végiggondolt, felépí-
tett rendszer áll – mondhatjuk peda-
gógiainak is, fi lozófi ainak is, melynek 
háttere Steiner és antropozófi ája, a 
waldorf pedagógía – a felnőtteket is.. 
Tipikusan az az ember, aki, ha megtö-
ri a csöndet, akkor azért beszél, mert 
értelmét látja.

Az egykor alternatív színházat ve-
zető rendező ebben a minőségében 
jutott el a Művészetek Völgyébe, ahol 
1999-ben letelepült és mérlegelve te-
vékenységei értelmét, színház helyett 
a gyerekek érdekeinek képviseletében 
kezdte meg munkáját. Szimbolikusnak 
is tekinthető, hogy Vándorszínháza, 
a  színházi sátor helyét ma már a fák, 
bokrok foglalták el, természetes hely-
foglalási gyakorlatukkal, ami kínálja, 
és hamarosan alkalmas is lesz rá, hogy 
gyerekkuckó legyen belőle, amit a gye-
rekek maguknak csinálnak meg.

Józsa István – nyilván színházren-
dezői alapokra építve – fi gyelmét a 
gyerekek felé fordította és megtanult 
mindent, ami pedagógiákban jó és 
használható, amit az ő személyisége 
vonzott, és kialakította a saját peda-
gógiáját, elméletét és helyzetről hely-
zetre tovább csiszolódó gyakorlatát. 

Tevékenységét a Nemzeti Művelődé-
si Intézet, a  Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége és az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának Nem-
zeti Tehetségprogramja mellett több 
helyi vállalkozó, önkormányzat és 
magánszemély is támogatja.

És itt rögtön meg is állnék, mert 
tehetségprogram, tehetségsegítő 
szervezet, a  tehetség emlegetése mi-
att a tehetségre apelláló gondolko-
dást lehetne vélni, ami nem fedi a 
valóságot. Itt nem a valamiben kivá-
ló egyesek fejlesztése történik, ennél 
Józsa István gondolkodása demokra-
tikusabb és természetesebb. A  követ-
kezőkben leírásra kerülő pedagógiai 
programjának első kis egysége – Kül-

detés címmel – éppen ezt tisztázza. 
Hogyan érti ő a tehetséget.

Írása egyedülálló a tekintetben, 
hogy rendszerleírás, és mégis meg-
érinti az embert. Olvasása közben 
gondolkodni lehet vele, és ösztönzést 
kapni minden értelmes munkára.*

Józsa István Vándoriskolája
Nap Kör Alapítvány
Tehetségvölgy

Az Eger-patak völgyében 
megvalósuló pedagógiai 
program

* Nézhető és követhető Józsa István tevékenysége a következő linkeken és címeken: facebook: Józsa István Vándoriskolája – 
Pedagógiai kisfi lmjeink – Publikációink – Nap Kör Alapítvány Tehetségpont TP 151 001 276
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Küldetés

Minden gyermek tehetséges. Min-
den gyermek. Tehetséges a halmo-
zottan hátrányos gyermek, a fővárosi 
elitgimnazista, a  tanulási zavarokkal 
küzdő autista is. Egyaránt és egyen-
értékűen. Alanyi jogon, az emberi 
szabadság és méltóság jogán. Ahogy 
a fának joga van levelet hajtani, virá-
got bontani és termést hozni, úgy van 
joga minden gyermeknek arra, hogy 
rátaláljon saját életútjára, amelyen 
haladva megvalósíthatja életfelada-
tát. Mindegy, hogy feltaláló lesz vagy 
kertész, költő vagy tehenész. Mindegy, 
mert a sokszínű világ harmóniájának 
valamennyi szín, árnyalat szerves ré-
sze és egyik sem nélkülözhető.

A  tehetség késztetés, energia, ösz-
tön, motiváció. Az ember természetes 
állapota tehetségesnek lenni valami-
ben, megalkotni, működtetni valamit, 
szolgálni, adni; szépíteni, jobbítani a 
világot. A tehetség az életfeladat maga, 
aminek megtalálása, gondozása és 
fejlesztése, segítése és erősítése a neve-
lés célja.

Programjainkkal gazdagítani, szí-
nesíteni, ingergazdaggá igyekszünk 
tenni a gyerekek tanulási folyamatát, 
olyan nevelési környezet kialakítása 
a cél, amely inspiráló. Életkoruknak 
megfelelő témájú és módszerű fog-
lalkozásainkon a csoportok termé-
szetes anyagokkal, eszközökkel és 
helyzetekkel találkoznak; fejlesztjük a 
gyermekek kommunikációs készségét, 
közösségeiket; alkotásra, kreativitásra 
ösztönözzük őket művészi és kézmű-
ves tevékenységekkel.

Az Eger-patak völgyének (Nagy-
vázsony, Pula, Öcs, Vigántpetend, Ta-
liándörögd, Kapolcs, Monostorapáti) 
természeti és humán értékeit szer-
vesen integráljuk a nevelőmunkába. 
A hét településen élő gyerekek három 
általános iskolában tanulnak. Az in-
tézményekkel szorosan együttmű-
ködve felmenő rendszerben kapcso-
lódnak be az egyes osztályok a prog-
ramba az életkornak megfelelő tema-
tikák alapján, órarendbe illesztett heti 
foglalkozások és egy több napos erdei 
iskolai intenzív szakasz formájában.

Az iskolai nevelőmunka gazdagí-
tásával nagymértékben tudunk hoz-
zájárulni a gyerekek fejlesztéséhez. 
Tehetségfejlesztésünk stratégiája kis-

iskoláskorban elsősorban a csoportos 
gazdagítás, színesítés, míg felső tago-
zaton egyre nagyobb szerepet kap az 
egyéni fejlesztés, a  tehetségazonosí-
tás, a  gyermek fejlődésének legmeg-
felelőbb továbbtanulási cél segítése. 
Kiemelten fontos, hogy a térség kö-
zépiskolásait, főiskolás és egyetemi 
hallgatóit mentorként vonjuk be a fej-
lesztőmunkába.

Általános célok:

Horizontális elvek:

Munkánkban három horizontá-
lis nevelőelv jelenik meg a természet, 
a közösség és a munka.

1.) Nevel a természet, amibe bele-
születünk.

A természet, amelynek mi magunk 
is szerves részesei vagyunk, aminek 
bölcsessége, szépsége, ritmusa, válto-
zása, bőkezűsége időt és teret ad szá-
munkra. Minden emberi tevékenység 

csak a természet törvényeivel össz-
hangban képzelhető el. Az embernek 
életet adó természet körforgásával, 
ritmusával ellentétes, azzal konfron-
tálódó út: értelmetlen. Nemcsak a 
tápanyagot, levegőt, vizet gazdagon 
adó környezetünkért tartozunk fele-
lősséggel, hanem saját magunk bio-
ritmusáért, testi és lelki egészségün-
kért is, amely szellemi fejlődésünk 
feltétele, és amely óhatatlanul károsul, 

ha életmódunkkal nem igazodunk a 
természet hatalmas és bölcs erejéhez. 
A  természettel való kommunikációt 
újra kell tanulnunk, mert a hiú harc 
folytatása katasztrófához vezethet. Az 
alvás és ébrenlét, a  kilégzés és belég-
zés természetes ritmusában élő em-
ber képes csak az életben maradás-
ra. Nem küzdenünk kell a természet 

körforgása ellen, hanem kihasználni 
a benne rejlő lehetőségeket. Hiszen 
a természet gazdag kincsesbánya is, 
bőkezű erőforrás, amit felelősséggel 
fordíthatunk saját boldogulásunkra.

KÖZÖSSÉGI EGYÉNI

Közösségfejlesztés települési és kistérségi 
szinten egyaránt

Egyéni fejlődés biztosítása

Népességmegtartó erő növelése Saját „életfeladat”: tehetségterület 
megtalálásának segítése

Helyi értékek felfedezése Innovatív gondolkodás
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2.) Nevel a közösség, amiben élünk.

A  közösség, ami szűkebben és tá-
gabban körülvesz, ahol megtanulunk 
kommunikálni, másokat megérteni és 
önmagunkat kifejezni, tekintettel lenni 
másokra és önmagunk érdekeit érvé-
nyesíteni, érvényesülni: mindezt egy-
szerre, kölcsönösen, egymást feltéte-
lezően. Ráébredni arra, hogy a másság 
(legyen akár nemi, faji, egészségi, szo-
ciális) tanít, ad, s ezzel erősíti az egész 
közösséget, benne saját magunkat.

A felnövekvő gyermekek köré egy 
termékeny, tápanyagban gazdag kö-
zösséget teremtünk. Megtanítjuk őket 
a közösségi életre, a kommunikációra, 
másokra, a másságra való fi gyelemre 
és elfogadására és az érdekérvényesí-
tésre egyaránt. A  konfl iktuskezelésre. 
Valljuk, hogy a nehézségek nem elke-
rülendő akadályok, hanem megoldás-
ra váró feladatok, amelyek legyőzésé-
vel erősödik a gyermek, a  közösség, 
a társadalom.

Így nevelési központunk nagy 
hangsúlyt fektet a hátrányos helyzet-
ben élők vagy civilizációs betegségek-
ben szenvedők fogadására. Hisszük, 
hogy az egyes csoportok mindegyike 
olyan értékekkel, tudással rendelke-
zik, amely kölcsönös elfogadása és 
megértése nemcsak színesíti, hanem 
erősíti is a világot, annak kisebb és 
nagyobb közösségeit egyaránt. A szo-

ciális érzékenységen alapuló nevelő-
munka képes csak megteremteni a 
toleráns, szolidáris, nyitott és folya-
matosan megújulni képes, innovatív 
társadalmat.

3.) És nevel a munka, amivel a jö-
vőt formáljuk, amit tehetségünk sze-
rint elvégzünk.

A  munka, aminek képességét 
örömmel és lelkesedéssel fedezzük fel 
magunkban, amivel kisgyermekként 
játszunk, amit ifj úként próbálgatunk, 
és amivel felnőttként hozzájárulunk 
magunk és mások boldogulásához, 
az egész világ színesítéséhez, gazda-
gításához. Ingerekben gazdag és él-
ményeket rejtő környezetet alakítunk 
ki. Fenntartjuk vagy újra élesztjük a 
gyermek ösztönös kíváncsiságát, ta-
nulási vágyát, alkotóerejét.

A  nevelő pedagógus saját maga 
belső fejlesztésével olyan mintát ad-
hat a gyermek számára, amely a tanu-
lási folyamat fedezetét képezi: hitele-
síti, mélyíti azt.

A  gyermek testi, lelki és szellemi 
fejlődése közepette így egy olyan úton 
haladhat, amelyen sok játék, próba, 
tapasztalás után rátalálhat saját élet-
feladatára. A  minden közösség szá-
mára nélkülözhetetlen kereteken be-
lül megadjuk a gyermek szabadságát, 
illetve segítően lépünk közbe azoknál 
az útkereszteződéseknél, amikor ta-
nítványaink elbizonytalanodnak.
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Tematikus 
foglalkozásaink

A  tehetségpontunkkal együtt-
működő iskolákban, életkoroknak 
megfelelően, az alábbi témák alapján 
igyekszünk gazdagítani a gyermekek 
fejlődését, színesíteni a nevelőmun-
kát. A gyermek természetes fejlődése 
érdekében foglalkozásainkkal igyek-
szünk csökkenteni az intellektuális, 
teljesítményorientált, mechanikus 
oktatás káros hatásait. A Rudolf Stei-
ner antropozófi ai világ és emberké-
pében és az erre épülő waldorf peda-

gógiában gyökerező témaköreink és 
módszereink a természet körforgásá-
hoz és a természetben élő ember bio-
lógiai és lelki ritmusához igazodnak. 
Nem formális módszerekkel dolgo-
zunk, hangsúlyt a kétkezi munka, az 
élményszerűség, az ingergazdagság 
kap.

Első osztály

A  fogváltás időszakában iskolába 
érkező gyermek még egységben él 
a megismerésre váró világgal. Nin-
csenek éles kontúrok önmaga és a 

tárgyak, más élőlények között. Egész 
valóságát meseszerűség jellemzi. 
A  „tündérvilágnak” érzékelt valóság 
művésze, aki mindent belső képpé, 
belső ritmussá, ütemmé alakít légzési 
és szívverési ritmusának megfelelően. 
Egészséges fejlődése érdekében ezt a 
természetes igényét tápláljuk foglal-
kozásainkkal.

Ősszel az osztályterembe a ter-
mészetből indulunk, ahová nyárra 
visszavezetjük a gyerekeket. Gyűj-
tött anyagokból közösen készítünk 
a betűk világáról egy nagyméretű 
panorámaképet, amely egész évben 
díszíti a termüket. A  betűk képsze-

TERMÉSZET KÖZÖSSÉG MUNKA

FELFEDEZÉS KOMMUNIKÁCIÓ KREATIVITÁS

GAZDAGSÁG, KINCS KÜZDELEM
(megértés – kifejezés, elfogadás – 
érdekérvényesítés)

ALKOTÁS

KAPOM KAPOK / ADOK ADOM

FELELŐSSÉG kialakítása a természetért, 
önmagamért, a közösségért, a feladatomért.

MEGTANULOM A VILÁGOT. MEGÉLEM A VILÁGOT. ALAKÍTOM A VILÁGOT.

INTELLEKTUÁLIS NEVELÉS LELKI, ÉRZELMI NEVELÉS AKARATI NEVELÉS

Elfogadom, amibe beleszülettem. Megküzdök magammal és másokkal. Alkotásommal nyomot hagyok.

TUDOM ÉRZEM CSINÁLOM

MÚLT JELEN JÖVŐ

Anyagok ismerete Beszélgető kör tervezés

Ingergazdagság Szövegalkotás – értés Cselekvés

Bölcsesség Konszenzusos döntések Két kéz

ritmusok Elfogadás – érdekérvényesítés Szép – hasznos

Életkorok – ember útja csapatmunka Folyamat a-tól z-ig

Szakrális – vallásos Találkozási formák kézművesség

élményszerűség Kapcsolatok (tisztelet, szeretet, szerelem…)

Egészséges életmód Probléma kezelés Saját törvényeim

tapasztalatszerzés Kisebbség, másság fantázia

elfogadás másság önbizalom

TEMATIKA ŐSZ TÉL TAVASZ NYÁR

1. osztály „égiekkel játszó 
földi tünemény”

A betűk meséje – közös 
panorámaképen 
megjelenítve

kötés, formarajz, 
plasztika

furulya vissza a természetbe

2. osztály „ég s föld között” Mihály, Márton, 
Erzsébet, Katalin

Miklós, Mária kis 
szamara

György, Fülöp, Szent Iván éj, László, 
Kristóf István

3. osztály növények szántás, vetés búzacsíráztatás, 
gyertyaöntés

agyagfejtés, 
vesszőgyűjtés, kemence 
építése

aratás, cséplés, őrlés, 
kenyérsütés

4. osztály állatok baromfi udvar, 
tehenészet

téli erdő: vadetetés madarak vizek élővilága: halak

5. osztály ember harmóniák felfedezése 
és kifejezése

olimpiai kellékek 
készítése

edzés, gyakorlás olimpia

6. osztály személyiség, 
küzdelem

drámajátékok: ÉN drámajátékok: TE drámajátékok: MI drámajátékok: ŐK

7. osztály kalandozás csillagászat maszkok felfedezés, térképészet kalandtúra

8. osztály Szabadság, 
Egyenlőség, 
Testvériség

igazlátó gyűlés szociális-közösségi 
munka

közösségi és egyéni 
mestermunka készítése 
és ünnepélyes előadása
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rű megjelenítése lépcsőt jelenthet a 
valóság és a betűk absztrakt világa 
között. A  számolást elsősorban rit-
mikus játékokkal, körökkel fejleszt-
jük, amelybe fizikálisan tud belehe-
lyezkedni a gyermek. Kézimunkázá-
sok során megtanulnak kötni, hogy 
cselekvésen keresztül fejlődhessen 
írás- és olvasáskészségük. Forma-
rajzolással a teljes testtel megélt 
absztrakt formákat képezzük le a 
füzetbe. Ritmikus játékokra és kö-
zös furulyázásra épülő kis előadást 
mutatunk be.

Második osztály

Az első osztályt jellemző egység 
helyébe kétségek lépnek. A  gyermek 
ellentétes minőségekben éli át a vilá-
got: lent-fent, sötét-világos. A harmó-
nia immár nem magától értetődően 
van jelen, hanem az ellentétek megbé-
kítésén, összehangolásán alapul.

Ezt a lelki feladatot számos tevé-
kenységben megélhetik a gyerekek: 

a festésben (világos-sötét), az éneklés-
ben-zenélésben (magas-mély), a  szö-
vésben (függőleges-vízszintes). Az 
ellentétek átéléséhez jó epikus alapot 
ad, hogy a naptári ünnepek ritmusa 
szerint ismerkedünk a szentek életé-
vel, legendákkal, fabulákkal. Az égi és 
földi minőséget egyaránt magukban 
hordozó szentek példázatai segítik a 
gyermekben lévő hasonló kettősség 
megélését.

Harmadik osztály

A  9-10 éves gyerekek végképp el-
szakadnak a kisgyermekkor álomvi-
lágától és a földi valóságban hirtelen 
elveszettnek érzik magukat. Fájdal-
mas krízisként élik meg a világ egysé-
géből, teljességéből való kiszakadást, 
félelmetes érzés lesz hirtelen, hogy 
önálló lényként kell boldogulniuk a 
földön. Az Ószövetség történetei: 
Ádám és Éva kiűzetése a paradicsom-
ból, majd Mózes irányt és biztonságot 
adó törvényei hitet és reményt adnak 
a válságból való kiút megtalálásához. 
Kíváncsiságuk, érdeklődésük a való 
élet felé fordul. Izgatottan fi gyelik 
a felnőttek világát: hogyan is lehet 
boldogulni a világban? A  munkával, 
a különféle mesterségekkel való meg-
ismerkedés ebben a korban elemi igé-
nyük.

A magtól a kenyérig tartó csodála-
tos úton vezetjük végig a harmadiko-
sokat a szántástól az aratásig, a vetés-
től a kenyérsütésig. Ennek az inger-
gazdag, sokfajta tevékenységet magá-

ba foglaló útnak fontos tapasztalása, 
hogy az érintetlen természet erőfor-
rásait a felelős emberi munka által ki 
lehet használni saját boldogulásunk-
ra. Az épülő kemencéhez szükséges 
agyagot a föld, vesszőt a patakparti 
fűzfák, fát az erdő ad, amit két kezünk 
segítségével kenyérsütésre alkalmas 
kemencévé formálhatunk. A  különfé-
le mesterségekkel való ismerkedés so-
rán a gyermek tudatának feldolgozha-
tó és átlátható módon tapasztalhatja 
az alkotás útját: hogyan lesz a botból 
nyárs vagy szék, a gyapjúból kistáska 
vagy tolltartó, a  magból kenyér és új 
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vetőmag. Ezekhez a folyamatokhoz 
a gyermekek élményszerűen tudnak 
kapcsolódni, a  rendszeres kétke-
zi munka pedig az akarati fejlődést 
szolgálja. Az akarat fejlesztése nélkü-
lözhetetlen a gyermek számára, hogy 
saját tehetségterületét a későbbiek so-
rán megtalálja, s  azon keresztül élet-
feladatát megvalósítsa.

Negyedik osztály

Folytatódik a világgal való ismerke-
dés. A földhöz kapcsolódó növényvilág 
után idén az állatok birodalmába vezet 
a gyerekek útja. Az évszakok változása 
szerint ismerkedünk meg földön, leve-
gőben és vízben élő állatokkal, amik-
ben felfedezzük az emberi test egy-egy 
részét, egyoldalúan kifejlődött funk-
cióját. A  harmadikban megtapasztalt 
kétkezi munkából úgy építünk fel im-
már egy gondolati- absztrakt (testi, lel-
ki és szellemi) emberképet, hogy azt az 
állatokkal való konkrét cselekvéseken 
keresztül tesszük.

Megismerkedünk a háziállatokkal, 
a  baromfi udvarban és az istállóban 
zajló munkával, a  különféle feladato-
kat végző kutyákkal. A ház körül sza-
badon élő macskák világából egyenes 
út vezet az erdőbe, ahol vadon élő ál-
latokkal találkozunk. Tavasszal ismer-
kedünk a madarakkal, felépítésükkel, 
tollazatukkal, hangjukkal. Nyáron a 
vízben élő halak következnek. A  sok-
féle állat fi zikai és lelki megfi gyelésé-
ből év végére összeáll újra a magasabb 
minőségben létező, harmonikus em-
ber képe, amit jövőre, ötödik osztály-
ban minden gyerek önmagában is fel-
fedezhet a gyermekkor közepén.

Ötödik osztály

A  harmadik és negyedik osztályt 
jellemző válságból megerősödve, új 
energiákkal lép ki a gyermek, hogy a 
növény- és állatvilág után megélje az 
emberi minőséget, szépséget, örö-
möt. A  saját testében dolgozó erők 
is megpihennek most a fogváltás és 
a nemi érés között félúton, a rubicon 
válságán túl, a  kamaszkori válságon 
még innen átadhatja magát a világ 
és benne önmaga (az ember) között 
újra felépített harmónia megélésére. 
Ebben a derűs állapotban fontos testi 
és lelki erőket raktározhat el, amelyek 
fontos tartalékot jelentenek a nem-
sokára kezdődő kamaszkori válságok 
legyőzéséhez.

Mindez megéléshez remek lehe-
tőséget ad az ókori görög aranykorral 
való ismerkedés, természetesen ezút-
tal is konkrét cselekvések formájában, 
amit egy olimpia megrendezése ga-
rantál. Az olimpiai kellékek, eszközök 
elkészítése konkrét kétkezi munkát 
igényel, ami során éppúgy törekszünk 

a készítendő tárgyak és ruhák szépsé-
gére, mint ahogy a versenyszámokban 
sem csupán a győzelem a fontos, ha-
nem a a test mozdulatainak kidolgo-
zottsága, szépsége is lényeges célunk. 
A  futás, távolugrás, gerelyhajítás, 
diszkoszvetés és birkózás az öt hagyo-
mányos versenyszám, amelyek közül 
minden résztvevő szabadon választ-
hat és amiben más iskolából érkező 
ötödikesekkel mérhetik össze erejü-
ket, ügyességüket, lelki és testi képes-
ségeiket. A görög mitológia történetei 
most új, magasabb szinten segíthetik 
az égi és földi világgal, és saját magá-
val egyaránt harmóniában élő ember 
saját magunkban való megélését.

Hatodik osztály

Az előző évi harmonikus állapot 
nem tartott sokáig. Ahogy kisiskolás 
korban a földi világhoz, a  természet-
hez való új harmonikus viszonyt te-
remtette meg a gyermek egy hullám-
völgyön keresztül, most kb. 12 éves 

kor környékén az emberi küzdelmek 
kerülnek középpontba. A  gyermek 
közösségi kapcsolatait, pozícióját, 
szerepét sok belső és külső konfl iktu-
son keresztül alakítja ki.

A  hatodik osztályosok fejlődését 
elsősorban drámafoglalkozásokkal 
(bátor érdekérvényesítés, konfl iktu-
sok felvállalása, konszenzusra törek-
vés, szerepjátékok stb.) és kommu-
nikációs kompetenciák (vitakultúra, 
önmagam pontos kifejezése, mások 
megértése, retorika, kommunikációs 
műfajok tartalomhoz illő használa-
ta stb.) fejlesztésével tudjuk segíte-
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ni, amelyek az „én és mások” témája 
körül forognak. Az önmagát teljes 
harmóniában elfogadó gyermek konf-
liktusba kerül társaival, ebben a harc-
ban lesznek szövetségesei és ellenfelei 
egyaránt. A  folytonos önérvényesí-
tési küzdelemben lassan tovatűnik a 
nemrég még maradéktalanul élvezett 
öröm, szépség; a  gyermek önmagá-
ban való hite is megrendül. Sok nehéz 
pillanat után végül, megerősödve, az 
érdekérvényesítés és a mások elfo-
gadása között egyensúlyt teremtve, 
ahogy Toldi Miklós is Arany elbeszélő 
költeménye végére, győzelmet lehet 
aratni.

Hetedik osztály

Az előző év küzdelmein meg-
edződve a 13 – 14 éves gyermek tom-
boló erőt és kíváncsiságot érez magá-
ban, hogy eddig ismeretlen világokat 
hódítson meg, új barátokat közössé-
geket találjon.

Ezzel a reneszánsz életérzéssel 
ismerkedünk meg a csillagos éggel, 

a naprendszerrel, építünk távcsövet. 
A  nagy földrajzi felfedezők útleírá-
sainak olvasmányélményét különfé-
le távoli népek által használt masz-
kok készítésével egészítjük ki. Tanu-
lunk térképészetet. Nyáron valódi 
kalandtúrán veszünk részt, amikor 
igyekszünk a lehető legteljesebb 
módon Robinson módján, távol a 
civilizációs kényelemtől táborhelyet 
kialakítani, élelemről és vízről gon-
doskodni.

Nyolcadik osztály

A  nemi éréssel a felnőtté válás 
második hétéves periódusa is lezá-
rul, biológiailag érett ifjakká serdül-
tek a gyerekek. A  kamaszkor elejét 
a francia forradalom „szabadság, 
egyenlőség, testvériség” eszméje 
hatja át, miközben az ifjak a fennál-
ló világrend ellen lázadnak, s a vilá-
got új szabályok szerint rendeznék 
újra.

Régi paraszti közösségekben 
„igazlátó” képességet tulajdonítot-
tak a gyermek és felnőttkor határán 
tisztánlátó és igaz gondolkodású 
ifjaknak, javaslataikat komolyan 
vették. A  részvételi, konszenzusos 
döntéshozatalon alapuló modern 
demokráciára nevelésnek fontos 
állomása lehet, hogy a nyolcadikos 
közösség kialakíthatja a saját sza-
badságképének megfelelő szabályo-
kat, a  jogok és kötelességek rend-
szerét. A  szociális érzékenységük 
szerint önkéntes munkát végezhet-
nek olyan nemes célok eléréséért, 
amellyel a saját hitük és meggyő-

ződésük szerinti világot építik. Az 
általános iskolai tanulmányok lezá-
rásaként egyéni (szabadon válasz-
tott témakörben egy élőszavas elő-
adás tartása a közösségnek, aminek 
nyolc éven keresztül a tagjai voltak) 
és csoportos (film, színdarab, kiál-
lítás, performansz, flashmob stb.) 
zárómunkát készítenek. Ezzel az 
ünnepélyességet sem nélkülöző, 
összefoglaló szakasszal rátérhetnek 
arra az útra, ahol középiskolás éve-
ik alatt egy egészen más minőségű 
szellemi fejlődés kezdődhet az el-
múlt nyolc év szerves folytatásaként.
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Horizontális elvek:

A tehetségfejlesztő 
folyamatok 
megvalósulási formái:

1.) Együttműködő partneriskolák-
ban heti foglalkozások tartása:

Az életkor szerinti programot egy 
osztályközösség fogadja be, amely 
heti rendszerességű foglalkozások 
formájában az iskola órarendjébe il-
leszkedik.

2.) Gyermektáborok, erdei isko-
lák:

Életmódtáborainkban egész év-
ben fogadunk gyermekcsoportokat, 
akik az itt töltött idő alatt bekapcso-
lódnak a mindennapi tevékenysége-
inkbe, illetve a csoportnak megfelelő 
témában foglalkozásokon vesznek 
részt.

3.) Work-shopok, szülői klubok, 
közösségfejlesztő tréningek:

Alapítványunk szívesen fogad 
érdeklődő pedagógusokat, szülőket, 
akik témáink, módszereink, min-
dennapi életünk után érdeklődnek. 
Programjaink terjesztésére vállalkozó 
iskoláknak, közösségeknek tematikus 
tréningeket szervezünk. Érdeklődő 
iskolák számára témanapokat, isko-
laközösséget fejlesztő work-shopokat 
tartunk.

Helyi erőforrások, kapcsolatok:

Szakmai háttérmunka, 
dokumentáció:

1.) Pedagógiai műhelymunka: 
Belső és külsős munkatársaink a pro-
jecteket rendszeres szakmai műhely-
munka keretében tervezik, készítik 
elő, bonyolítják le, értékelik és doku-
mentálják.

2.) Gyermekmegfi gyelés: A  gye-
rekekről ingergazdag, cselekvő, ter-
mészetes környezetben árnyaltabb, 
összetettebb képet alkothatunk. Így 
pontosabb irányok, reálisabb célok 
és hatékonyabb módszerek fogal-
mazhatóak meg fejlődése szempont-
jából.

3.) Fejlesztési terv és fejlődési 
napló vezetése: Egyéni és közösségi 
fejlesztési terv a pedagógusok közös 
munkájaként, tapasztalataik megosz-
tásával készül.

Szerződéses viszonyban 
álló munkatársaink:

1.) Józsa István (szakmai vezető)
Tehetség témájú továbbképzései:
a) Tehetségek a médiában (10 óra, 

R607-004)
b) Tehetségsegítő coaching (30 

óra, Kamasztér Alapítvány)
2.) Tobakné Juhász Zsuzsanna 

(Művészetek Völgye Általános Iskola 
– Monostorapáti)

3.) Szollárné Varjú Ilona (Művé-
szetek Völgye Általános Iskola – Mo-
nostorapáti)

Tehetség témájú továbbképzései:
a) A kétszeresen kivételes tanulók 

tehetséggondozása” (21 óra, MATE-
HETSZ)

4.) Rajnainé Varga Tünde (Mű-
vészetek Völgye Általános Iskola – 
Taliándörögd)

TERMÉSZET KÖZÖSSÉG MUNKA

a természet körforgásához igazodó 
tartalmak és módszerek

köszönés – búcsúzás háztartás (főzés, takarítás)

az ember bioritmusával harmonizáló 
nevelés (alvás-ébrenlét, kilégzés-belégzés, 
szívverés)

ritmikus versmondás kétkezi munka: kézművesség

természetes anyagok használata beszélgető kör szépségre törekvés

Egészséges ételek, italok (forrásvíz, 
gyógyteák, konyhakert, kenyérsütés, helyi 
termékek, stb.)

drámajátékok (konfl iktuskezelés, 
érdekérvényesítés és kompromisszumok 
helyes aránya)

művészetek gyakorlása

érzékek fejlesztése – ingergazdag környezet, 
eszközök

konszenzusos döntéshozatal tapasztalati tanulás

szelektív hulladékgyűjtés szociális érzékenység
(közösségi önkéntes munka, kisebbségek)

élményszerűség

pedagógiai műhely
(szakmai tervezés, gyermekmegfi gyelés – 
fejlődési napló)

csapatmunka

egyéni szerep

TERMÉSZET KÖZÖSSÉG MUNKA

Dörögdi-medence Csórompuszta
Pécsi Erika, Hatvani Csaba

Győriványi Dániel 
tehenészete

Imári domb Kapolcsi Zöld Abrosz Tarsoly László kovácsmester

Királykő KÖSZI Taliándörögd Kandikó Csaba asztalos

Pokol-lik Fekete Sereg Ifj úsági 
Egyesület

Ódor Dezső birkászata, 
sajtüzeme

Kilenc kanyar Pálos kolostor romok Kövecses Mónika 
kecskeistállója

Fejfájós kút Független Ökológiai 
Központ

Ilona malom

Hamuházi forrás Művészetek Völgye Fesztivál Hellowood
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5.) Somogyi Istvánné (Művésze-
tek Völgye Általános Iskola igazgató-
helyettese)

Tehetség témájú továbbképzései:
a) A kétszeresen kivételes tanulók 

tehetséggondozása” (21 óra, MATE-
HETSZ)

6.) Rupa Éva (esélyegyenlőségi 
munkatárs, roma integráció)

7.) Kovács Arnold (pszichológus)
8.) Horváth Viktória – pedagó-

giai munkatárs (A  Nemzeti Művelő-
dési Intézet partnereként a kulturális 
közmunka program keretében segíti 
munkánkat 2016. február 29-ig)

Nap Kör Alapítvány
Tehetségfalu

– életkornak megfelelő témakörök
– nem formális tanulási helyzetek

– testi-lelki-szellemi fejlesztés
– az összes érzékszervre ható 

módszerek
– cselekvésekből leszűrt tapasztalás
– project-alapú tudásszerzés
– egymásba integrált tantárgyak
– ingergazdag környezet, eszköztár
– természetben zajló tanulás
– természetes anyagok
– koncentrációs fejlesztés
– élőszavas kifejezés előtérbe he-

lyezése
– kommunikációs kompetenciák 

(megértés-kifejezés)
– kreativitásra ösztönzés
– élményszerű foglalkozások
– csapatmunka
– közösségi élet
– szabadságra nevelés
– konszenzusos döntéshozatal a 

gyerekek bevonásával
– másság elfogadása

– kisebbségi integráció
– tanulási nehézségek kezelése
– valós, használható tudásszerzés
– életre nevelés

Szerződéses partnerintézményeink:

Szerződéses 
partnerintézmény:

Osztály: Osztálytanító, 
mint 
szerződéses 
munkatárs:

Létszám: Téma: Forma: Foglalkozásokat 
vezető 
pedagógus:

2012/13-as tanév:

1.) Herendi Általános 
Iskola

3/a osztály Németh Nóra 22 fő Magból kenyér 40 óra (heti foglalkozások) 
+ 3 napos tábor (intenzív 
szakasz)

Józsa István

2013/14-es tanév:

2.) Kinizsi Pál Általános 
Iskola (Nagyvázsony)

3-4. osztály Kardos Beáta 12 fő Magból kenyér 40 óra (heti foglalkozások) 
+ 3 napos tábor (intenzív 
szakasz)

Józsa István

3.) Művészetek Völgye 
Általános Iskola 
(Monostorapáti)

3. osztály Tobakné Juhász 
Zsuzsanna

11 fő Magból kenyér 40 óra (heti foglalkozások) 
+ 3 napos tábor (intenzív 
szakasz)

Józsa István

4.) Hátszél Tanoda 
(Nagyvázsony)

Tanoda 
diákjai

Rupa Éva 30 fő Roma integráció, 
felzárkóztatás, 
egyéni fejlesztés

320 óra (heti 4 x 2 órás 
foglalkozások)

Józsa István

2014/15-ös tanév

5.) Művészetek Völgye 
Általános Iskola 
(Monostorapáti)

3. osztály Szollárné Varjú 
Ilona

10 fő Magból kenyér 40 óra (heti foglalkozások) 
+ 3 napos tábor (intenzív 
szakasz)

Józsa István

6.) Művészetek Völgye 
Általános Iskola 
(Monostorapáti)

4. osztály Tobakné Juhász 
Zsuzsanna

11 fő Állatok világa 40 óra (heti foglalkozások) 
+ 3 napos tábor (intenzív 
szakasz)

Józsa István

7.) Művészetek Völgye 
Általános Iskola 
(Taliándörögd)

3. osztály Rajnainé Varga 
Tünde

7 fő Magból kenyér 40 óra (heti foglalkozások) 
+ 3 napos tábor (intenzív 
szakasz)

Józsa István

8.) Vigántpetend 
Önkormányzat

Község 
fi ataljai

Ács Szilvia 
könyvtáros

15 fő Igazlátó 
gyűlések

40 óra (heti foglalkozások) Józsa István

Megjegyzés: A nyolc évfolyamos programba felmenő rendszerben kapcsolódnak be az osztályok.

JÓZSA ISTVÁN a Nap Kör Alapítvány 
akkreditált kiváló tehetségpont szakmai 
vezetője, vándoriskolájában általános is-
kolás gyerekeknek tart tehetségsegítő fog-
lalkozásokat. Gondolkodásának és gya-
korlatának szellemi háttere Rudolf Steiner 
antropozófi ai alapokra épülő pedagógiája, 
célja az élmény és ingergazdag nevelési 
környezet megteremtése. Tapasztalatairól 
rendszeresen publikál elméleti cikkeket. 
Józsa István Vándoriskolája facebook ol-
dalánnyomon követhető iskolájuk min-
dennapos működése, tapasztalataik. Szá-
mos pedagógiai kisfi lm rendezője.


