ENSWaP (Steinervanhempien eurooppalainen verkosto)
kutsuu sinut ja lapsesi Unkariin!
ENSWaP on vanhempien keskinäistä tukea varten perustettu kansainvälinen foorumi, joka sai
nykyisen muotonsa vuonna 2007. ENSWaPin kautta vanhemmat voivat jakaa ajatuksiaan ja
kokemuksiaan steinerkasvatuksesta.
Meidän mielestämme vanhemmilla on oikeus valita lapsilleen sopiva koulutus. Tämä sisältää
tunnustuksen, että koulutus on kulttuurista toimintaa, jossa vapaus on suuri ihanne ja ihmisoikeus.
ENSWaP järjestää aina lokakuussa vuosittaisen konferenssinsa, joka on loistava tilaisuus niin
steinervanhemmille, opettajille kuin steinerpedagogiikan ystäville tavata toisiaan, kuunnella ajatuksia
herättäviä ja innostavia puhujia, työskennellä ryhmissä, keskustella samanhenkisten ihmisten kanssa
rakentaen verkostoja itselle, lapsille ja nuorille sekä kouluille.
Tänä vuonna, 7.–9.10.2016, konferenssipaikka on lähellä Balaton järveä Nemesvámos’issa Unkarissa.
Sen järjestelyistä vastaa Fehérlófia Waldorf Iskola.

ENSWaP 2015, Tukholma

Eräs konferenssiin osallistunut vanhempi kommentoi
kokemuksiaan seuraavasti:
“Tämä on neljäs ENSWaP-konferenssi, johon olen
osallistunut. Olen tavannut ihania ihmisiä, perheeni on nyt
tervetullut kaikkialle Eurooppaan! Olemme onnistuneet
luomaan koulullemme kansainvälisen verkoston, jonka
välityksellä olemme työskennelleet yhdessä ulkomaisten
koulujen kanssa monissa eri projekteissa. Teini-ikäiset
lapseni ovat olleet mukanani tapaamisissa parilla viime
kerralla, he tuntevat itsensä todellisiksi Euroopan
kansalaisiksi.”

Tämän kirjeen lopussa on tapaamisen ohjelma ja
ilmoittautumislomake. Palauta se ystävällisesti osoitteella: marta.domokos@feherlofiawaldorf.hu .
Lisäinformaatio koskien muun muassa majoitusta (huonehinnat majatalon 10 eurosta luksushotellin
150 euroon per yö), saapumista, rahanvaihtoa jne. lähetetään sinulle sähköpostitse ilmoittautumisen
yhteydessä.

Ole ystävällinen ja ilmoittaudu 25. syyskuuta mennessä.

Nähdään Unkarissa!

ENSWaP (European Network of Steiner Waldorf Parents)
invites you and your children to Hungary!
ENSWaP is a forum, founded in its current form in 2007, for the mutual support of parents all over
the world through the exchange of ideas and personal experiences concerning Steiner Waldorf
education.
We believe that parents have a right to choose the appropriate education for their children. In this
lies the recognition that education is a cultural activity where freedom is a high ideal and also a
human right.
ENSWaP organises a yearly conference in October. This a great opportunity for Steiner Waldorf
parents, teachers and friends to meet each other, listen to inspiring speakers, work in groups, have
wonderful conversations with like-minded people and to build a network for themselves, for their
children, for their schools.
The conference this year takes place in Hungary, organised by the Fehérlófia Waldorf School in
Nemesvámos, near the beautiful Lake Balaton.
One of our participants: “This will be my fourth ENSWaP conference. I have met wonderful people,
my family is now welcome all over Europe! For our school we have established a network through
which we have worked together with foreign schools in many projects. My teenaged children came
with me the last couple of times, they feel themselves real European citizens.”
Below you’ll find the programme and the registration form. Please return this to
marta.domokos@feherlofiawaldorf.hu . Additional information such as hotels (from budget for €10
to luxury for € 150), how to get here, where to change money will be sent to you by e-mail on
registration.
Please register before 25 September 2016.

See you in Hungary!

ENSWaP Conference 2016 “WHY WALDORF?” – Positive Experiences in Waldorf Education

Nemesvámos/Veszprém, Hungary, 7th October-9th October
ENSWaP konferenssi 2016 “MIKSI STEINER?” – Positiivisia kokemuksia steinerkasvatuksesta
Nemesvámos/Veszprém, Unkari, 7.–9. lokakuuta
Friday Perjantai
16.00-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00
19.00

Saturday Lauantai
9.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30

12.30-14.00
14.00-15.00
15.00-15.15
15.15-16.45
16.45-17.15
17.15-22.00
22.00
Sunday Sunnuntai
8.00-10.30

Opening conference, introduction participants
Konferenssin avaus ja osallistujien esittely
Break
Tauko
Opening lecture by Christopher Clouder and discussion
Avausluento Christopher Clouder ja keskustelua
Dinner
Illallinen

Presentation of the European Parents’ Association by president Eszter Salamon
Esitelmä Eszter Salamon, Euroopan vanhempainliitto
Coffee break
Kahvitauko
Presentation of exchange students, Eletto Tours Italy and of Erasmus+ project – possibilities
of cooperation
Vaihto-oppilaiden esittely ja Erasmus+-projektin yhteistyömahdollisuudet
Lunch
Lounas
Lecture by Sam Betts
Luento Sam Betts
Tea break
Teetauko
Workshop and discussions “Why Waldorf?”
Työpajat ja keskustelua aiheesta “Miksi steiner?”
Transfer to the woods
Kuljetus maastoon
Al fresco gulyás party, informal networking and discussions
Iltajuhla, epämuodollista verkostoitumista ja keskustelua
Transfer back to accommodation
Kuljetus takaisin majoituspaikkoihin
Review of the conference, preview of next year

Kerrataan konferenssin tulokset, katsaus seuraavaan vuoteen (isäntämaana Suomi)
Visit to a local organic and handcrafts market with a trip to the Lake Balaton, informal
networking
Vierailu paikallisille luomu- ja käsityömarkkinoille & Balaton-järvelle, vapaata verkottumista
13.00-16.00
Lunch at the Lake Balaton; closing of conference
Lounas Balatonin rannalla, konferenssin päättäminen
The organisers reserve the right to change the programme due to unforeseen circumstances.
Järjestäjä varaa oikeuden ohjelman muutoksiin yllättävien olosuhteiden varalta.
10.30-13.00

Registration Form Ilmoittautumislomake
Please fill in and return as an e-mail attachment to / Täytä ja palauta sähköpostin liitteenä
marta.domokos@feherlofiawaldorf.hu
before 25 September 2016 / ennen 25.syyskuuta 2016.
Number of adults /Aikuisia:
Name of adults / Aikuisten nimet:
Number of teenagers / Teini-ikäisten määrä:
Name and age of teenagers /Teini-ikäisten nimet ja iät:
Country / Maa:
Phone / Puhelinnumero:
@-mail / Sähköposti:
Food restrictions (intolerance, vegetarian, vegan) / Ruokarajoitteet ja allergiat (intoleranssit, kasvisruoka,
vegaani) yksilöityinä:
Payment / Maksut
Registration fee / rekisteröitymismaksu: € 150 (this includes all food and beverages offered throughout the
conference, local transport, all programmes / aikuisten maksu 150 euroa sisältää kaikki konferenssin ohjelmaan
kuuluvat välipalat ja ateriat, kuljetukset ja ohjelman), for teenagers € 90 / vastaava maksu teini-ikäisiltä 90
euroa per henkilö.
Please transfer the money to the / Maksa tilille:
Veszprémi Waldorf Egyesület
Address: 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 24.
SWIFT (BIC): BACXHUHB
HU83 1091 8001 0000 0012 7615 0002

Please add “ENSWaP conference” to your transfer. Or you can pay on location, we can give you a receipt. /
Merkitse maksutietokenttään “ENSWaP conference” vaihtoehtoisesti voit maksaa osallistumismaksun
paikanpäällä, jolloin saat meiltä kuitin maksustasi.
Accommodation / Majoitus
 to be booked individually. We have selected a few hotels near the venue of the conference. We advise
you to book as soon as possible.
 Varaukset tehdään yksittäin. Olemme valinneet muutaman hotellin läheltä tapahtumapaikkaa. Tee
varauksesi niin pian kuin mahdollista.
For any questions you can write to the organisers on marta.domokos@feherlofiawaldorf.hu. / Kaikissa
kysymyksissäsi voit ottaa suoraan yhteyttä järjestäjään osoitteella: marta.domokos@feherlofiawaldorf.hu

