BESZÁMOLÓ
a Farm-alapú Nevelésért Egyesület
2016 évben végzett tevékenységéről
1/Pedagógiai és Terápiás Tevékenység
Gödöllőn rendszeres heti farmnapközi foglalkozásokat tartottunk. Júniusban és
augusztusban két tábort szerveztünk (Ügyes Kezek, Állati Jó). Szeptembertől
folytatódott a heti két alkalom. Ősztől a Veresegyházi Waldorf Iskola osztályai
járnak heti egy délelőttön farmfoglalkozásra a Tanyára.
Az Almáskertben folyamatosak voltak az óvodáskorúak számára nyújtott
foglalkozások és heti egy délután iskolás csoport is tevékenykedett a kertben.
A Fiatalok Otthona előkészítéseként júniusban és szeptemberben két
találkozásra került sor érintett családokkal és Camphillből érkező
szakemberekkel. Dolgoztunk tevékenységünk tantervi formába öntésén. (Tiszta
Tanterv).
2/ Képzés (fomális és informális)
Májusban meghírdettük a Segítő-fejlesztő pedagógiai Kurzus. Júniusban
tájékoztatót tartottunk az érdeklődőknek. Szeptemberben csoportindító
találkozót szerveztünk, októberben 40 fővel megvalósult az első képzési
hétvége. A képzésben 10 tagunk érintett (3 tanár, 6 résztvevő, egy szervező). A
Fóti Waldorf Iskola térítésmentesen ajánlotta fel tantermeit a képzés
lebonyolításához.
Rendszeresek voltak a havi Almáskerti Estek, előadás és beszélgetés az
érdeklődők számára (az utánzásról, az elemi lényekről, a gyermek betegségekről
és kezelésükről, alternatív iskolákról).
Tanulmányúton járt egy kis csapatunk Putti Hoffban egy farmon, egy-egy
tagunk Stuttgartban és Wuppertalban farmnapköziben tett látogatást .
Ősztől elidult havonta egy alkalommal a Biodinamikus beszélgetések.
3/ Közösségünk, szervezetünk
Az alapítói kör tagjaival munkatársi találkozót tartottunk rendszeresen (április
Fót, június Solymár, október Piliscsaba-Garancstető, december Piliscsaba)
Július-augusztusban Jövőtervezést tartottunk. Megtartottuk az évkör ünnepeit.
Hírlevelet három alkalommal készítettünk (március, augusztus, december).
FB oldalunkat folyamatosan frissítjük. Kommunikációs csoport indult
augusztusban.

4/ Gazdasági –pénzügyi terület
Év elejétől rendszeres havi alkalmakon igyekeztünk tudásunkat gyarapítani a
pénzzel való bánásról, a Társadalmi Hármas Tagozódásról – stúdium keretében.
Az alkalamak során a saját szervezetünk formálásának ezen területéről
felmerülő kérdéseken is dolgoztunk.
A bírósági bejegyzést követően megtettük a szükséges lépéseket ezen a
területen.
(számlanyitás, pénztár felállítás, könyvelő megbízása,
szerződéskötés).
5/ Kapcsolatok (társaink a világban)
Kapcsolataink építése, bővítése folyamatos. A Föld és Gyermek Konferencia és
műhely a hasonló tevékenységet végző hazai társainkkal való találkozásra,
beszélgetésre teremtett lehetőséget (2016. 01.30. Gödöllő, 2016. 07.09 Solymár)
Az Iskolakertek Alapítvány konferenciáján NE képviselte egyesületünket.
Fogadtuk Clara Klinglert, a Stuttgarti Waldorf tanárképzésről, aki a
farmiskolákról írta diplomamunkáját.
Több Waldorf Iskolával alakult ki együttműködés (Solymár, Fót, Gödöllő,
Veresegyház).
6/ Kutatás
Tevékenységünket segítő szakirodalom fordítása terén is több lépést tettünk.
Elkészült Karl Ege könyvének fordítása. Michael Howard Az akarat nevelése
című könyvének fordítása megkezdődött.

