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1. Az iskola nevelési programja 
 

1.1 Iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 
eszközei, eljárásai  

 

Az antropozófia  
A Waldorf-pedagógia a Rudolf Steiner (1861-1925) által empirikus tapasztalatok és megfigye-
lések alapján kidolgozott emberképen alapul; e tapasztalatok különleges megismerési képes-
ségével egészültek ki, mellyel mélységében tudott lelki és szellemi folyamatokat feltárni. Ez a 
tudásanyag jelentős kutatásokkal bővült a Waldorf-mozgalom elmúlt 100 éve alatt, aminek 
gazdag háttérirodalma olvasható a világ számos nyelvén. Az ember Steineri értelmezése ké-
pezi az alapját annak a filozófiai és kozmológiai iskolának, melyet antropozófiának nevezünk. 
Steinert, egy Emil Molt nevű gyáros kérte fel az első Waldorf-iskola alapítására 1919-ben, ere-
detileg a Waldorf-Astoria Cigarettagyár munkásgyermekei számára. 1925-ben bekövetkezett 
haláláig Steiner volt az iskola igazgatója. Ez alatt az időszak alatt számos tanfolyamot tartott a 
tanároknak, rendszeresen látogatta óráikat, és részt vett a tanári megbeszéléseken. Az eredeti 
tantervet maga Steiner fejlesztette ki és vezette be, ami azután saját irányításával és a stutt-
garti iskola tanárainak kezdeményezésére fejlődött tovább. Ez idő óta a Waldorf-kerettanterv 
természetes fejlődésen ment keresztül, és alkalmazkodott a változó kulturális és földrajzi kör-
nyezethez, s ma 60 ország, több mint 1000 iskolájában alkalmazzák. 
 A Waldorf-pedagógia ismeretelméleti és antropológiai alapját az antropozófia képezi, anélkül, 
hogy azt, mint tárgyat tanítanák az iskolákban. Az antropozófia emberismerete és ethosza 
azonban átjárja a tantervet, és olyan eszmei hátteret biztosít a tanárok számára, amit jól tud-
nak használni munkájuk során, és amiből inspirációt meríthetnek. Steiner maga az antropozó-
fiát egyfajta megismerési útnak nevezte, amely „az emberben lévő szellemiséget a világban 
lévő szellemiséghez vezeti el."Az antropozófia központi gondolata az egyén szellemi fejlődés-
ének leírásában ragadható meg. Steinernek számos olyan publikációja ismert, melyben irány-
elveket dolgozott ki azok számára, akik a morális és szellemi fejlődés útjára kívánnak lépni. 
Ezen útmutatások célja, hogy segítsék az egyént morális ereje megerősítésében, megismerő 
képességeinek finomításában, gondolkodásmódjának és ítélő erejének szélesítésében.  Ennek 
a belső fejlődésnek az előfeltételeit Steiner a következőkben foglalta össze:   „(ön)uralom a 
gondolatmenet és az akarati impulzusok felett, higgadtság az örömben és a bánatban, pozitív 
hozzáállás a világ megítélésében, elfogulatlanság az életfelfogásban." Ehhez a fegyelmezett 
gondolkodásmódhoz olyan morális és személyes tulajdonságok társulnak, mint a türelem, a 
nyugalom, a tisztelet, a nagyrabecsülés, az igazságszeretet, hűség a tényekhez, a munka iránti 
lelkesedés, a világ iránti érdeklődés, mások iránti szeretet és tisztelet, valamint felelősségvál-
lalás saját tetteinkért. Mivel Steiner fogalmainak és meglátásainak nagy része meglehetősen 
radikális és gyakran ismeretlen is volt, saját terminológiát vezetett be az antropozófia által 
felismert jelenségek leírására. Terminológiája jó része szokatlan és gyakran csak Antropozófiai 
körökben használatos. Ezek a terminusok természetesen csak címkék, a lényeg azokban a je-
lenségekben van, amelyeket leírnak; a tanterv összeállítói, ahol csak lehet, megpróbálnak a 
köznyelvben megszokott szóhasználatokkal élni. 
 
 Az Antropozófiai antropológia részletes ismertetése meghaladná e program kereteit, azonban 
a Waldorf pedagógiai vonatkozásokra utalnunk kell.  A Waldorf-pedagógia alapvetése szerint 
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az ember test, lélek és szellem egysége. Az emberi fejlődés és individualizáció lényegét te-
kintve egy olyan folyamat, melynek során az egyéni szellem, amit 'Én’-nek vagy ’Ego’-nak ne-
vezünk, magára igyekszik formálni egy testet, melyben élni tud, amelyen keresztül érzékelni 
képes a fizikai világot, s amelyen keresztül ki tudja fejezni önmagát. Az emberi lény, Steinerrel 
szólva, három különböző világ polgára: „Teste révén a testével érzékelhető világhoz tartozik; 
lelkével felépíti saját világát; szelleme útján pedig olyan világ nyilatkozik meg előtte, amely a 
két előbbinél magasztosabb.” A fizikai test az embernek azon része, amely érzékeinkkel is köz-
vetlenül megtapasztalható; az egyén testén keresztül kapcsolódik a materiális világhoz, és tes-
tével válik annak részévé is. Lelkében az emberi lény a személyes tapasztalatok belső világát 
építi fel, ezen keresztül viszonyul a külvilághoz és ez jut kifejezésre gondolkodásában, érzése-
iben és akaratában. A világ teljes valóságában a szellemen, vagyis az 'Én’-en keresztül tárul fel 
az egyén számára. Steiner a hagyományos hármas felosztás - test, lélek és szellem - mellett 
meghatározott egy negyedik önálló részt vagy testet is. A formaképző erők teste (amit válta-
kozva hol időtestnek, szokástestnek, hol formaképző erők testének vagy étertestnek nevez) 
mindazokat az erőket egyesíti, melyek a fizikai test egységes működését teszik lehetővé, és 
amelyek az életritmust, a növekedési, regenerációs és reproduktív folyamatokat irányítják. 
Ezek mellett az organikus funkciók mellett, a formaképző erők teste a lélek bizonyos működé-
seit is elősegíti, ekképpen a viselkedésminták, alkati jellemvonások, az emlékezőtehetség és a 
gondolatképek alkotásáért is felelős. A formaképző erők teste alakítja a gondolkodást is, köz-
vetít az idegrendszerhez tartozó érzékszervek és a lélek tapasztalatai között, ezáltal segítve 
ezeknek a szerveknek abban, hogy a lélek és a szellem eszközeiként működhessenek. 
Steiner különböző szinteket vagy módozatokat különböztetett meg a lélek részeiként is, így 
különválasztotta az érzékelést (az érző testet) és a tapasztalatot (az érző lelket). Az előbbi a 
testi érzékelés tartománya, amely az érzékszervek aktivitásán keresztül jön létre, az utóbbi 
pedig a tapasztalat, amit az egyén az érzékeléssel kapcsolatban érez. Az érző test szervezi az 
érzékelési folyamatokat addig a pontig, amíg az érzékelés keletkezik. Az ember az érző lélek-
ben tapasztalja meg ezeket az érzéseket.  Az érző lélek a hordozója azoknak a vágyaknak, kész-
tetéseknek (éhség, önvédelem, agresszió, szexuális vágy) és érzelmeknek (félelem, öröm, ide-
genkedés, kielégülés stb.), amelyek testi vagy ösztönös folyamatokból eredeztethetők. Ne-
künk, emberi lényeknek nem szükséges vakon követnünk vágyainkat, ösztöneinket, szenvedé-
lyeinket. A gondolkodás segítségével próbálhatjuk kiélni vagy közömbösíteni őket. Anyagi kul-
túránk nagy része az érző lélek szükségleteinek kielégítésére keletkező gondolat eredménye-
ként jött létre. A gondolkodáson keresztül juthatunk el a világ személyes életünkön túl lévő, 
magasabb szintű megértéséhez, a törvényekhez és az elvekhez. Az igazságot vagy a tudást 
keresve, egy tapasztalatainkon túli, független világgal teremtünk kapcsolatot. Ha valami igaz, 
az nemcsak az egyén számára, abban a pillanatban igaz, hanem egyetemes érvénye is van. 
Steiner szavaival élve: „Akkor is el kell ismernünk, hogy az igazság fennáll önmagában, ha gon-
dolataink az örök igazság múló megjelenési formái csupán.” Ugyanez érvényes a morális érté-
kekre is: „Az erkölcsi jó - mint az igazság is - magában hordja örök értékét, nem az érző lélektől 
kapja azt.” Az emberi lélek örök igazság általi megnemesedésében vagy megvilágosodásában 
a szellemi valóság fejeződik ki. Csakis ezen a szinten szabadul meg a lélek biológiai determiná-
ciójától, és az olyan én központú vágyak kényszerétől, mint amilyen a vonzás és taszítás, a 
szimpátia és antipátia érzése. 
Noha tudatosság a mindennapok szintjén is létezik, teljes tudatosságról csak akkor beszélhe-
tünk, ha az ember el tud vonatkoztatni testi érzékelése minden érzelmi és szubjektív tartalmá-
tól, s figyelmét a testi érzékelésen túlra tudja összpontosítani. Az én tudatosításán keresztül 
jut el az egyén az identitás érzéséig. E totális tapasztalat leírására használjuk az 'Én' szót. Mint 
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ahogyan az érzékszerveken keresztül megtapasztalható fizikai szervezet  integráló központja 
az agy, a lélek központja az 'Én'. A test és a lélek a külvilág ingereire reagál. Ahogy az individu-
alizáció folyamata előrehalad, egyre inkább az 'Én' válik az egyén akaratlagos cselekedeteinek 
irányító központjává. „Ez jogosítja fel az embert arra, hogy ’Én’-jét tekintse tulajdonképpeni 
lényének, testét és lelkét pedig burkoknak, amelyekben él, és eszközöknek, amelyek segítség-
ével tevékenykedik. Az ember fejlődése folyamán megtanulja, hogy ezeket az eszközöket 
mindinkább ’Én’-je szolgálatába állítsa.” A szellem az 'Én’-en keresztül  él és jut kifejezésre az 
emberi lényben. 
 
A nevelési elv alapja - individualizáció  
Az individualizáció folyamata során, melyben a nevelésnek igen jelentős, előremozdító sze-
repe van, az 'Én' fent említett integráló szerepében egy progresszív eltolódás következik be. 
Születéskor az 'Én' elsősorban a fizikai testen belül aktív. Körülbelül hét éves kor körül az élet-
test erői fokozatosan fölöslegessé válnak az organikus funkciók számára, és függetlenítik ma-
gukat a fizikai szervezettől. Így egy önálló belső élet kialakulását, ezen belül is a képekben való 
gondolkodást és az emlékezet fejlődését segítik elő; két olyan készséget, melyek elengedhe-
tetlenek a tanuláshoz. Mielőtt ez a függetlenedés végbemenne, a gyermek inkább utánzáson, 
mint megértésen keresztül tanul, mivel az érzéki tapasztalatok nagyobbrészt az agy közvetí-
tése nélkül jutnak el a gyermek tevékenységéig. Az élettest formaképző erőinek felszabadulá-
sával a gyermek egyre inkább képessé lesz arra, hogy megformálja és rendszerezze tapaszta-
latai belső világát. Az emlékezés, mivel még szorosan a szervezethez kötött, nem független, 
hanem szituatív formában jelenik meg. Az absztrakt gondolkodás csupán akkor jöhet létre, 
amikor az emlékezés leválik az érzéki ingerekről.  
Pubertáskorban a gondolkodás, az érzések és az akarat lelki tevékenységei válnak szabaddá, 
ezek idáig a fizikai szervek folyamataiba, majd ezt követően az élettest folyamataiba integrá-
lódtak. Az 'Én' a lelken belül aktivizálódik: segít a fiataloknak ítéleteket alkotni, önálló gondo-
latokat teremteni és fokozatosan olyan irányba tereli viselkedésüket, amely megfelel ideálok 
ösztönözte tudatos elképzeléseiknek.   
Már e rövid bevezetés után is világossá válhat, hogy a nevelés központi feladata, hogy a kü-
lönböző részek integrálásában minden gyermeknél úgy mozdítsa elő az 'Én' öntevékenységi 
folyamatát, hogy biztosítva legyen a gyermek egészséges, harmonikus fejlődése. Azért is fon-
tos az egyén öntevékenységének támogatása, mert így ismerhetjük fel a benne rejlő lehető-
ségeket. E cél szolgálatába szegődik az oktatás minden vetülete. 
Rudolf Steiner teljesen világossá tette az antropozófia és a Waldorf-pedagógia közötti kapcso-
latot, mikor az újonnan alapított első Waldorf-iskola szüleihez beszélt: „Egyáltalán ne féljenek 
attól, hogy ezt az iskolát világnézeti iskolává akarjuk alakítani, és a gyermekekbe antropozófiai 
vagy egyéb dogmákat akarunk beültetni. Ez eszünkbe sem jut. Aki azt állítaná, hogy a gyerme-
keket éppen antropozófiai meggyőződésre valló dolgokra akarjuk tanítani, az nem mondana 
igazat. Szellemi meggyőződésünkből az oktatás ’hogyan’-ját akarjuk leszűrni. Nem saját véle-
ményünket akarjuk a gyermekekbe sulykolni, de meg vagyunk róla győződve, hogy a szellem-
tudomány éppen abban tér el minden más tudománytól, hogy a személy egészét ragadja meg 
minden területen, így nyújtva megfelelő képzést az embereknek, mindenekelőtt az embertár-
saikkal kialakított viszony tekintetében. Nem a ’mit’-re akarunk tekinteni, hanem a ’hogyan’-
ra. A ’mit’ a társadalmi szükségletekből adódik; teljes érdeklődésünket latba vetve kell kiolvas-
nunk abból, hogy az embernek milyen tudásra és képességekre van szüksége, hogy rátermett 
emberként illeszkedjék korába. A gyermekek tanításának mikéntje azonban csak alapos, mély 
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és szeretetteljes emberismeretből táplálkozhat. Ez uralkodjék és működjék Waldorf-iskolánk-
ban." 
 
Nevelési elveink   
  „Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. 
Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon 
meg a saját szemével nézni a világban. ... A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi 
számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. 
Nézzétek most már meg ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, 
és ne meggyőződéseket közvetítsünk.” (Rudolf Steiner) 
A Waldorf – pedagógia fejlődéspedagógia, a teljes emberi személyiség kibontakoztatásának 
szolgálatában áll, célja, hogy a gyermekeket a koruknak megfelelően testi, lelki, és szellemi 
fejlődésüket elősegítve bevezesse az emberiség története során felhalmozódott ismeretekbe. 
Eközben megteremti bennük a gondolkodás, érzés és akarat harmóniáját.  
A nyíregyházi Waldorf Iskola is, mint minden Waldorf- iskola, nem arra törekszik, hogy minél 
több, később felejtésre ítélt információt öntsön a gyerekek fejébe, hanem arra, hogy érdeklő-
désüket felkeltse a környezetük, a teremtett világ iránt valamint, hogy biztonságban érezzék 
magukat benne.   
Gyerekeinket szabadságra szeretnénk nevelni, hogy felnőtt korukra öntudatos, szabad em-
berré válhassanak, olyanokká, akik meg tudják és meg merik formálni saját véleményüket. Ez 
csak abban az estben válik lehetségessé, ha korábban a gyerekkor megfelelő szakaszában a 
kisdiákoknak volt módjuk megtanulni az orientáló véleményformálást attól, akihez őket ér-
zelmi ragaszkodás kötötte. 
 
Feladatunknak és célunknak tartjuk, hogy hozzásegítsük a neveltjeinket ahhoz, hogy saját 
ítélő erejüket, saját felfogásmódjukat kimunkálhassák és használhassák, hogy megtanulják sa-
ját szemükkel nézni a világot.   

 Képességeket kell felébresztenünk, nem pedig meggyőződéseket átadnunk. Ne a mi 
„igazságunkban” higgyenek, hanem a személyiségünkben. Azt vegyék észre a növendé-
kek, hogy mi magunk sem vagyunk készen, mi magunk is keresők vagyunk. A feladatunk-
nak azt tekintjük, hogy őket is a keresők útjára kell segítenünk, állítanunk.   

 Fontos pedagógiai alapelv, hogy a különböző képességű gyerekek egy osztályban neve-
lődjenek. Előfordulhat közöttük egy-egy mozgás vagy hallássérült, tanulási nehézséggel 
küzdő vagy éppen magatartászavaros. Kiemelkedően segíti őket a másság természetes 
elfogadásában, ha kiskoruktól így nőnek fel. Így a velük való találkozás, bánás nem okoz 
gondot majd a jövőben számukra.  

 Nem hagyjuk el a valamiért gyenge vagy már lemaradó, leszakadó gyerekeket.  
 Buktatás nincs. („Tapasztalatok szerint a gyerekek később – ha előbb nem, a kamaszkor 

fordulója után- behozzák azt, amiben itt vagy ott lemaradtak.” Vekerdy Tamás  
  Mivel céljainkat a szülőkkel közösen szeretnénk elérni, ezért nagyon fontos, hogy az is-

kola pedagógusai és a szülők között szoros kapcsolat és együttműködés alakuljon ki. A 
Waldorf- pedagógia nem csupán módszer, hanem életforma is, ezért szükséges, hogy az 
iskola és a szülők értékrendje azonos legyen, és a családi házban egyféle folytatása le-
gyen az iskolában történteknek. A gyermekeknek káros, ha különböző értékrendű neve-
lést kapnak délelőtt és délután.   
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Alapvető célunk az életkori sajátosságokhoz rendelt képességfejlesztés, személyiségfejlesztés, 
szocializáció és értékközvetítés.  Ennek eszközei, és eljárásai: 
 
Minden gyermek az ébrenlét és alvás, a befogadás és felejtés ritmusa szerint él. Ezt a tényt 
veszi figyelembe a Waldorf- pedagógia. A Waldorf iskolában minden nap organikusan épül fel.  
Kiemelt célként kezeljük a kreativitásfejlesztést, a tapasztalati tanítást, hagyományőrzést és a 
művészeteket.  A Waldorf-iskolákban, így nálunk is a gyermekek testi-lelki, szellemi lényét har-
monikusan egységben fejlesztjük, ezért a szív a kéz és a fej iskolájának is nevezik ezeket az 
iskolákat.     
- A művészet az érzelmek megformált kifejeződése - ez a szív iskolája. Kodály Zoltán álma, hogy 
a gyerekek a zene közelében nőhessenek fel, a Waldorf-iskolákban ez megvalósulhat, ahol az 
éneklés mindennapos. A gyerekek az első osztálytól kezdve hangszeren is játszanak, legelőször 
gyermekkezükhöz jól illeszkedő hatlyukú pentaton furulyán tanulnak. 
 A gyerekeknek nagy szükségük van a zenei nevelésre. Mind e művészeti nevelés azért is ki-
emelt fontosságú az iskolai élet első éveiben, mert ebben az életkorban a gyerek – a Waldorf-
pedagógia emberszemlélete szerint-elsősorban ritmikus rendszerén (légzés, vérkeringés) ke-
resztül közelíthető meg és fejleszthető. Gondolkodása még jelentős mértékben képi és konk-
rét.  
 
Az erőteljes művészi iskolázás – később belépő kötelező vagy szabadon választható tevékeny-
ségekkel, szobrászattal, énekkarral, kamaraegyüttessel, nagyzenekarral, színházi előadások-
kal, melynek természetesen a díszleteit is a gyerekek készítik – végigkíséri a Waldorf-iskolások 
tevékenységét.   
A Waldorf-iskolák egyik legjellegzetesebb, legegyedibb tantárgya az Euritmia. Minden Wal-
dorf-intézmény törekszik az Euritmia tantárgy bevezetésére. Ez a fajta mozgásos, művészeti 
tantárgy egyedülálló lehetősége az iskolánknak, melyet alkalmazva messzemenően képesek 
vagyunk egyfajta preventív folyamatok elindítására, a ma oly terjedőben lévő diszlexia, disz-
gráfia stb. hiánytünetek kezelésének területén.  Az Euritmia – görög szó, a jó ritmust és az 
ehhez kötődő mozgást jelenti - sajátos, táncos mozgásművészet, melynek pedagógiai és gyó-
gyító szakágazata is van. Ebben a táncos mozgásban a tér és az emberi test fokozott érzékelése 
jelenik meg a hangzás és a beszéd által. Az első osztályban a gyermek egyszerű geometrikus, 
rajzos formákat jár le vagy fut végig, zenei motívumokkal kísérve. Az a fontos, hogy a gyerek 
egész testével élje át az egyes vonalak, görbék és ívelt vonalak közötti különbséget. Egész tes-
tével élje át a hozzá viszonyított irányokat: fölöttem, alattam, előttem, mögöttem, mellettem. 
Ugyanakkor kezdje lassan figyelni a másik gyereket is, akinek mozgásával az egyszerű alakza-
tokban a maga mozgását össze kell hangolnia. 
Ezeknek az egész testtel kivitelezett mozgásoknak nagy jelentőségük van az írás és az olvasás 
biztonságos elsajátítása, az írás – olvasászavar megelőzése szempontjából is. Ha ugyanis a gye-
rek a nagy térben pontosan tájékozódik, megtette az első lépést a füzet vagy a könyv kisebb 
terében való tájékozódása felé. Ezek után érthető, hogy elengedhetetlenül szükségesnek tart-
juk az Euritmiát s mindent megteszünk, hogy a lehető legképzettebb tanárt foglalkoztathas-
suk, hiszen ezt a tantárgyat érettségi tantárgyként is választhatják gimnazistáink.  
 
- Ami a kéz iskoláját illeti, a gyerekek az első osztályban kötnek – fiúk és lányok egyaránt – 
vastag fa kötőtűvel és vastag fonallal, kézimunka óra keretében. 
Ma már tudjuk, hogy a kötés a kezek ügyességét és tudatos koordinációját nagymértékben 
fokozza és kedvezően hat vissza a központi idegrendszer finomkoordinációs központjaira is. A 
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következő osztályokban a horgolás és hímzés következik, majd szabás, varrás, bőrmunkák, 
szövés és fonás, stb.  
Az ötödik osztálytól belép a kézimunka mellé a kézművesség is: famegmunkálás, faragás, il-
lesztés, fémmunkák, kovácsolás, asztalos munkák, kosárfonás, művészi faragás és fazekasság. 
Természetesen itt is megfelelő művész-tanárról kell gondoskodni.   
A hatodik osztályban kezdődik a kertépítés majd a földművelés és térképrajzolás.  
Az iskolai oktatás során természetes anyagokat használunk: méhviaszkrétát (alsóbb osztály-
ban az íráshoz, a többi osztályban a rajzhoz is), méhviasz gyurmát, majd agyagot a formázás-
hoz, a kézimunkához mosott és festett gyapjút ill., gyapjúfonalat, a varráshoz pamut anyago-
kat, filcet, a kézművességhez fát, bőrt és fémet. 
Az „élő gyapjú” és a méhviasz gyurma formázásától kezdve évről- évre keményebb anyagokkal 
küzdenek meg a gyerekek.  
- A fej iskolázása a hagyományos értelemben vett tananyag elsajátítását jelenti, de ezen túl-
menően a pontos megfigyelés, a gondolkodás és az önálló következtetés képességének fej-
lesztését is.   
 Az első tanítási évben, a betűtanulást formarajzzal vezetjük be, az egyenes és görbe vonal 
formájából kiindulva tanulnak meg tájékozódni egy nagy fehér lapon. Ebből a legegyszerűbb 
motívumból a szimmetrikus rajzokon – az arabeszkeken – át vezetjük be a gyerekeket a geo-
metria világába.  „ A Waldorf iskolában az írás és olvasás alapozása elhúzott a többi iskolához 
mérten. Az első 2-3 évben kell biztonsággal megtanulniuk a gyerekeknek írni és olvasni, nagy 
teret hagyva az egyéni különbségnek siettetés nélkül.” (Vekerdy Tamás)  
 A gyerekekkel végigjárjuk az írás, a betűk kialakulásának történelmi útját, a képírástól az abc-
ig. Így három napig is eltart, míg a fa rajzából f-betű lesz. Második osztályban tanulják a nyom-
tatott kis betűket, amiket még mindig csak a gyerekek kezéhez illeszkedő viaszkrétával gyako-
rolnak. Majd harmadikban - követve az írás európai fejlődését – a folyóírást lúdtollal, majd 
töltőtollal tanulják.   
Az első osztálytól kezdve tanulnak a gyerekek két idegen nyelvet. Sok jeles szakember máig 
hangoztatott véleménye szerint az iskolába lépés időpontja az, amikor a gyerek – az anyanyelvi 
struktúrák károsodása nélkül – elkezdhet idegen nyelveket tanulni. Ugyanakkor a beszédképző 
szervek még viszonylag lágyak, képlékenyek, képesek az idegen nyelv ejtésmódjának elsajátí-
tására. A gyermekben még él a természetes utánzás, mellyel eddig a világot a leghatékonyab-
ban tanulta, de már igen nagy mennyiségű konkrétum – nem törvényszerűség! - befogadására 
is képes. Ez a memoriterek klasszikus korszaka. Most, kamaszkoráig a gyermek nagyon sok 
mindent tud – és akar! - kívülről is megtanulni: egyszeregyet, verseket, idegen nyelvet.   
A gyermek tehát szavakat és fordulatokat tanul – sokszor előbb tud jól egy dalt vagy verset az 
idegen nyelven, mint ahogy annak tartalmát megértené. Természetesen az első években 
semmi nyelvtan, semmi írásbeliség.  
  
A tanterv minden tanuló számára kötelező. A Waldorf-iskolákra nem jellemző a nemek szerinti 
csoportbontás. Az olyan tárgyak óráin is, mint kézimunka, kézművesség, kertművelés a lányok 
és fiúk egyaránt részt vesznek. Csoportbontás ugyan előfordul, de ez nem nemek vagy telje-
sítmény szerint történik, a legfontosabb szempont mindig az, hogy a létszám és a képességek 
tekintetében is kiegyenlített legyen a csoport.   
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1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
A Waldorf-iskolák legfontosabb nevelési elve, így a Nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola elsődleges feladata a gyermek személyiségének 
minél mélyebb, és sokoldalúbb megismerése.  Felfedezni a benne rejlő értékeket, talentumo-
kat, ezeket gondozni, megadni minden lehetőséget kibontásukhoz. Fontos feladat, hogy meg-
ismervén a körülötte lévő világot, otthon érezze magát benne. Tudjon a képességeiről, tudja, 
hol és mire használhatja őket. 

 

1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos célok és feladatok 

 

 A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének biztosítása. 

 Az egészség védelme érdekében korszerű ismeretek és gyakorlásához szükséges  
 jártasságok és készségek kialakítása. 

 Az egészségi állapot és az életmód a viselkedés közötti összefüggés feltárása. 

 A tudatformálás erősítése. 

 Felelősségérzet kialakítása önmagunkkal szemben. 

 Sportolás, aktív testmozgás jelentőségének felismertetése. 

 Küzdelem a káros szenvedélyek ellen. 

 A tanulóifjúság számára biztosítani az egészséges fejlődés feltételeit 1-13.  
           osztályokban. 

 A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek  
          átadása. 

 Minden tanulónak ismernie kell, és be kell tartania, tartatnia a munkabiztonsági  
           szabályzat, tűzvédelmi utasítás, bomba- és tűzriadó terv reá vonatkozó rendelkezéseit. 

 Tanulók, dolgozók rendszeres egészségügyi vizsgálata. 

 Egészséges táplálkozásra nevelés. 

 Dohányzás- és drogprevenció. 

 Mindennapos testmozgás biztosítása. 

 Járványos betegségek megelőzése. 
 

1.4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos felada-
tok 

Iskolánk sajátossága, hogy az alsó tagozat nem oszlik külön szakaszokra. A nyolc éves képzés 
egységes egészet alkot.  A gyermek szempontjából az a legjobb, ha első osztálytól kezdődően 
a nyolcadik év végéig lehetőleg ugyanazok a tanárok tanítják. 
Lényeges szempont, hogy a gyermekeket nyolc éven keresztül egy osztálytanító kíséri végig. 
Ez a gyermekek szocializációját kedvezően befolyásolja. Az osztálytanító alaposabban megis-
meri tanítványait, több segítséget tud nyújtani harmonikus fejlődésükben.  A tanulók szociális 
érettségét, toleranciájuk fejlesztését szolgálja az is, ha első osztálytól együtt nevelkednek.  
Könnyebben át tudják élni a másik ember „egyediségét”, azt, hogy minden emberben más és 
másfajta érték lakozik. 
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Már osztálya létrejöttekor figyel arra az osztálytanító, hogy sokszínű és kiegyensúlyozott le-
gyen a közösség a különböző temperamentumú gyermekek jóvoltából.   A tanítónak folyama-
tosan figyelemmel kell kísérnie a gyermek egyéni és szociális fejlődését. Nevelési gyakorlatá-
ban másképpen kell bánnia a különböző temperamentumú gyermekekkel.  Nem a hozott tem-
peramentum ellen kell hatnia, hanem azt alapul véve a gyermek belső egyensúlyát segítsen 
megtalálni. 
A gyermekek egyéni fejlődése miatt fontos, hogy az osztálytanító 1-8. osztályig lehetőség sze-
rint ne változzon. Utána a fentebb már jelzett módon, a fölső tagozat ideje alatt, osztálykísérő 
koordinálja az adott osztály életét. Ezen kívül minden 9. osztályban megvalósítottunk egy men-
torrendszert, mely lehetővé teszi minden diák számára, hogy szaktanárai közül választhasson 
magának egy olyan segítő-támogató tanárt, aki szükség esetén rendelkezésére áll a gyermek-
nek. Ez a meg felkérés természetesen (az életkori sajátosságoknak megfelelően) csak a diák 
részéről kezdeményeződhet. Mindezekkel összhangban a Waldorf-iskola tanárai rendszeres 
heti megbeszélésükön (pedagógus konferencia) az egyes gyermekekkel és a közösséggel kap-
csolatos hosszú távú pedagógiai célokkal és az aktuális gondok megbeszélésével egyaránt fog-
lalkoznak. 
A gyermekek egyéni nyomon követésével egyenrangúan fontos a közösségépítés. Elsőként is 
a családias meleg, biztonságot adó, sokszínű osztályközösség kialakítása. Az osztálytanító a 
nyolc év, az osztálykísérő pedig a hátralévő évek során igyekszik bevezetni tanítványait a szo-
ciális életbe. Az iskolaközösség létrejöttéhez járulnak az ünnepek előtti utolsó héten a közös 
reggeli kezdések, s az, hogy a különböző korú osztályközösségek más és más hangsúllyal ké-
szülnek az ünnepekre, de az ünnepet magát az egész iskola közössége egyszerre éli meg. 
 

1.5. Pedagógusok helyi intézményi feladatai, osztálytanítók és osztálykísérők feladatai, 
munkái és annak tartalma 

 
A pedagógus öntevékenysége az óvodában   
Ahhoz, hogy a pedagógus ösztönözni tudja a gyermek öntevékenységét, elengedhetetlen, 
hogy saját öntevékenységgel rendelkezzen. Ez számos formát ölthet, azonban kifejezetten pe-
dagógiai szempontból tekintve azt tapasztaljuk, hogy a gyermek- és kamaszkor különböző sza-
kaszai más-más öntevékenységet tesznek szükségessé a tanár számára is. 
Kisgyermekkorban a gyermek a világot feltétel nélkül látja. Minden, amit a kisgyermek tapasz-
tal, növekedését és fejlődését, főleg mozgását és mozgáskoordinációját, nyelvi fejlődését és a 
szenzoros percepció integrációját segíti elő. Ebben az időszakban a felnőttnek, vagy a nevelő-
nek az a feladata, hogy tudatosan és helyesen kialakított tanulási környezetet teremtsen a 
kisgyermek számára és biztosítsa, hogy az őt körülvevő érzéki benyomások megfeleljenek fej-
lődése szükségleteinek. Ezt a „táplálékot” ennél fogva jól elő kell készíteni, és a mindenkori 
helyzethez kell igazítani. Fontos, hogy a kisgyermek gazdag változatosságban és jó minőségű 
anyagokkal kerüljön érintkezésbe. Kívánatos, hogy a kisgyermeket ért élmények valósak, ne 
pedig virtuálisak legyenek. A nyelv, mely a kisgyermeket körülveszi, legyen természetes, 
azaz inkább élőbeszéd legyen, mint elektronikusan reprodukált; legyen e beszéd köznyelvi 
szerkezetekben gazdag, és hangozzék tisztán.  
A biztonságot adó napi és a heti, valamint az évkör változásaihoz kötődő természeti ritmuso-
kat a gyermekek a mindennapi élet tennivalóiban élik meg; ez a folyamatosság érzetét nyújtja, 
valamint segíti eligazodni a világban. 
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A kisgyermek természeténél fogva aktív résztvevője a dolgoknak, ennélfogva a tevékenysé-
gekkel egész lényét, nem csupán intellektuális képességeit szólítjuk meg. A tevékenység le-
gyen egy jelentéssel teli, szerves folyamat része, azaz nem esetleges, egymásra nem épülő, 
vagy absztrakt. Az implicit tanítási módszer lényege, hogy olyan közeget teremtünk, mely-
ben mindennek megvan a maga helye, ideje és oka, és ami a kisgyermek belülről fakadó 
utánzó képességére épül.  
A pedagógus az a személy, aki koherenciát teremt a gyermek tanulási környezetében. Meg-
formálja a ritmus mögött meghúzódó gondolatot, s a gyermek pedig inkább intuitív, mint tu-
datos módon befogadja azt. A pedagógus alaposan előkészíti a szellemi- lelki-fizikai környeze-
tet, melybe a gyermek érkezik, és nyugodt, gondoskodó figyelemmel veszi őt körül, beleértve 
a megfelelő hangot és gesztikulációt is. Egy ilyen környezetben a gyermek biztonságban érez-
heti magát és a kreatív játék során saját tempójában szabadon bontakozhat ki. A kisgyermek-
nek leginkább a pedagógus támogató jelenlétére és szellemének kisugárzására van a legna-
gyobb szüksége.   
 

1.5. A tanár szerepe általában 

A gyermekeket mindjárt az első napon, ahogy belépnek az iskolába, osztálytanítójuk fogadja. 
Ő lesz az, aki ettől kezdve nyolc éven át minden reggel üdvözli őket, hiszen az osztálytanító 
kezdi mindig a „főtárggyal” a napot Ha lehet, minél több tárgyat tanít az osztályának. A tanár 
nemcsak a gyerekekkel, hanem annak családjával is szoros kapcsolatot alakít ki. Ez azért is 
fontos, mert a gyermek az életét ebben a két közegben éli. 
Természetesen csatlakoznak az osztálytanító munkájához a mindenkori szaktanárok, már első 
osztálytól kezdve a nyelv, a játék, az Euritmia, az ének-zene, később a kézművesség, a rajz-
festés, kertművelés szakórák megtartásával. 
A gimnáziumban már úgynevezett osztálykísérőt rendelünk egy-egy osztály mellé, aki szó-sze-
rint kísér, hiszen a tanulókat ebben a korban a felsős tanári közösség együttes és összehangolt 
munkája vezeti.  
 A gyermekek megfigyelése áll a tanárképzés és ennél fogva a tanterv kidolgozásának közép-
pontjában. Akkor járunk el helyesen, ha folyamatosan szélesítjük és mélyítjük megfigyelőké-
pességünket. Ahogyan az olvasás során is egy másik ember gondolatai tárulnak fel előttünk, 
úgy tárul fel valami a gyermek belső lényéből is, amikor „olvasni” próbálunk természetében. 
Sok gyermek megfigyelése révén felismerhetjük a közös vonásokat bennük. Ily módon, ha 
megtanuljuk „olvasni” és értelmezni a gyermeket, és hogyha alapos megfigyelők vagyunk, az 
emberi fejlődés archetípusa is megmutatkozik számunkra. A tanítás tehát két dolog kiegyen-
súlyozásából tevődik össze:   
Egyfelől tudnunk kell, hogy az adott életkorban mire van szükség a gyermek általános fejlő-
dése szempontjából, másfelől tudni kell azt is, hogy az adott gyermeknek mire van szüksége 
éppen az adott pillanatban. Ebben az értelemben a Waldorf-tanterv nem annyira „gyermek-
centrikus”, inkább azt mondhatnánk, hogy a gyermek fejlődésének megértése áll a középpont-
jában. 
A tanároknak meg kell ismerniük a fejlődés közös útját, a gyermekfejlődés archetípusát. Figye-
lembe kell venniük azt a kulturális és földrajzi környezetet, amelybe az iskola ágyazódik, és 
figyelemmel kell kísérniük, hogy a gyermek hogyan és mikor követi, illetve hagyja el a fejlődés 
közös útját. A tanterv eszközként szolgálhat arra, hogy láthatóvá tegyük a közös utat.   
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A tanterv tantárgyakból és a tantárgyakhoz kapcsolódó tevékenységekből áll. A tanárnak tisz-
tában kell lennie azzal, hogy az egyes tantárgyakban, az egyes iskolai tevékenységekben mi az, 
ami elősegíti a gyermek fejlődését. A tananyag nem öncél, hanem lelki táplálék, amely vá-
laszt ad a gyermekek adott életkorban megfogalmazódó kérdéseire. Természetüknél fogva 
az egyes tárgyak bizonyos egyoldalúságot képviselnek, ezért is fontos, hogy a tárgyak inter-
diszciplinárisan kiegészítsék és erősítsék egymást. Ezért fontos, hogy konvertálható képessé-
geket fejlesztünk ki a gyermekekben. A legmélyebb összefonódás a manuális, gyakorlati kész-
ségek és az értelmi fejlődés belső kapcsolatában mutatkozik meg: a mozgékony ujjak például, 
hogy csak egyet említsünk a számos, részben még ki nem kutatott összefüggés közül, valóban 
segítenek a mozgékony gondolkodás kialakításában.    
A tananyag önmagában nem több mint alapanyag, mely tartalmak mentén sokkal differenci-
áltabb és hatékonyabb a tanítási módszer. Steiner gyakran hangoztatta, hogy a tanítás mi-
kéntje nemcsak a gyermek jóllétére van közvetlen hatással, hanem hosszú távon kihathat a 
betegségek iránti hajlamok kialakulására is. A tétel fordítottja is ugyanígy igaz. A jó iskola nem-
csak az értelemre van hatással, hanem a testi egészséghez is hozzájárul.   
Látható, hogy a rugalmas tanítási módszerek a differenciált megközelítés szempontjának ér-
vényesítésével többszörösen is igazodhatnak az egyes tanulók igényeihez. Annak ellenére, 
hogy ebben a folyamatban rendkívül fontos a tanároknak az órákra való felkészülése és a visz-
szatekintés, gyakran a megfelelő pillanatban hozott döntéseknek is óriási jelentőségük van. E 
kettősség teszi a tanítást élő művészetté. 
A rendelkezésére álló pedagógiai eszközök, gyakorlat és tanítási módszer közül a tanár vá-
lasztja ki a gyermek számára mindenkor legmegfelelőbbet. A megfontolt előkészületek és az 
empatikus megfigyelés csak részben biztosítja, hogy a megfelelő időben megfelelő módon 
cselekedjünk. Néha azonban intuitívan kell cselekednünk. Az intuíciót vezérlő mélyebb meg-
értés a tanár saját belső fejlődésének gyümölcse. A tanterv inkább csak a lehetséges válaszok 
egy skáláját kínálja fel, mely illeszkedik az emberi fejlődés archetípusa által rajzolt keretbe. A 
tanár minden egyes lépése a gyermekek reakcióin keresztül vizsgálható és értékelhető, melyek 
pedig ezer szálon kötődnek a fejlődésről alkotott általános képünkhöz. E folyamat legnagyobb 
erénye abban áll, hogy a tanítás nem válik gépiessé, hanem élő, intuitív művészi tevékenység 
marad.   
 
A tanár szerepe alsó- és középtagozaton 
 
Az iskoláskorú gyermek azt feltételezi, hogy a világ feltárható, megtapasztalható és felfe-
dezhető, és abban a tudatban él, hogy a világ szép, érdekes és egy integrált egész része. A 
tanár feladata az, hogy ilyen világot tárjon a tanulók elé, s képviselje azt. A hetedik életévtől, 
de még inkább a kilencediktől kezdve a gyermek egyre inkább képessé válik arra, hogy tuda-
tosabb, belső kapcsolatot alakítson ki a világgal. Ebben az időszakban, ami a pubertásig, illetve 
a kamaszkorig tart, leginkább a gyermek lelki életének van szüksége táplálékra. Azok a bioló-
giai folyamatok, melyek eddig a testi felépítés formálásában és érésében, valamint ezek ideg-
rendszeri tükröződésében voltak aktívak, most egyre inkább a gyermek belső tapasztalatainak 
alakításában és differenciálásában válnak tevékennyé. A gyermeki értelem természetére eb-
ben az életkorban a nagyfokú képszerűség és fantázia jellemző. Valóban, éppen az jelöli ki 
ennek az időszaknak a kezdetét, amikor a gyermek külső érzéki ösztönzéstől függetlenül, az 
emlékezet segítségével képes gondolatképeket alkotni.  
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A tanár feladata, hogy olyan tevékenységeket találjon a tanulók számára, melyek finomítják 
és megerősítik ezt a folyamatot, melyben fontos szerepet kap a jelek használatának elsajátí-
tása mind az írásban, olvasásban, mind a számolásban. Ugyanilyen fontos az emlékezet tuda-
tos fejlesztése szövegek ismétlésén és visszaidézésén keresztül. A fogalmi, később a logikai 
vagy deduktív gondolkodás képezik ennek a fejlődésnek az állomásait egészen a tizenkettedik 
évig.  Ennek ellenére, ebben az időszakban a gyermek belső életének képi és narratív jellegét 
is meg kell szólítani, a részeknek mindig összefüggésben kell állniuk az egésszel, s mindig a 
gyermeknek magának kell az elsődleges viszonyítási pontnak lennie az egész folyamatban. 
A hetedik és tizenkettedik év közötti időszakban a világot elsősorban antropomorf fogalmak 
segítségével kell megértetni, mert ezekhez tud a gyermek a legjobban viszonyulni. Ez nemcsak 
azt jelenti, hogy mesékkel, fabulákkal, legendákkal és mítoszokkal dolgozunk, amelyekben az 
archetipikus emberi tapasztalatok képek formájában jelennek meg, hanem azt is, hogy amikor 
a gyermek felfedezi az állati, növényi és ásványi világot, akkor magában is felfedezi az állati, a 
növényi és az ásványi minőséget. A természetet bizonyos értelemben humanizálnunk kell an-
nak érdekében, hogy a gyermek kapcsolatot tudjon kialakítani vele.  
Ennek érdekében a tanárnak először is élő kapcsolatot kell kialakítania az általa oktatott tan-
tárgyakkal. A tanítás során talán a legfontosabb, hogy a tanár képes legyen megragadni vala-
mit a tárgy lényegi minőségéből. 
Hogyan lehet ezt elérni? Ennek két alapvető módja van. Mindenekelőtt a tanárnak saját ta-
pasztalattal kell rendelkeznie az adott tárggyal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy - szó szerint 
- volt már dolga vele korábban, és átfogó képpel rendelkezik a tárgy egészéről. Másrészről 
pedig fontos, hogy a tanár tudatosan lássa, hogy az adott tárgyat az adott korosztálynak miért 
éppen a választott módon tanítja. A tanár dolga az, hogy felkeltse a gyermekek érdeklődését, 
mégpedig oly módon, hogy a tanulók személyes viszonyulást alakíthassanak ki az adott tárgy-
gyal. A gyermekeknek meg kell tanulniuk, hogy hogyan hasznosíthatják a világ jobb megérté-
sében azokat az ismereteket, melyeket egy-egy tantárgy kapcsán szereztek. A gyermekeknek 
mindenekelőtt olyan képességek kibontakoztatására van szükségük, melyekkel a későbbiek-
ben önálló tanulásra lesznek képesek.  
A tanárnak elő kell készítenie az ismereteket, és olyan tapasztalatokat kell átadnia a gyerme-
keknek, amely felkelti érdeklődésüket és öntevékenységre sarkallja őket. Még abban a ked-
vező esetben is, amikor a gyermekek a saját tapasztalatukon keresztül ismerkednek meg egy 
anyaggal, a tanárnak mindezt úgy kell előkészítenie, hogy előzőleg maga is végigcsinálja a fel-
adatokat ahhoz, hogy megfelelően tudja irányítani az ezt követő tudatosítási folyamatot, le-
gyen az beszélgetés, az események felidézése vagy fogalmak alkotása. Ezzel alapozza meg a 
tanár a tekintélyét. 
Míg a kisgyermek reflexió nélkül utánozza nevelője külső és belső cselekedeteit, az iskolás 
gyermeknek azt kell elsajátítania, hogy hogyan kell tanulni. Ebben az időszakban a gyerme-
keknek éveken keresztül azonos az osztálytanítójuk, rajta kívül csupán néhány szaktanáruk 
van; a gyermekek így megtapasztalhatják, miként tárják a tanárok lépésről lépésre elébük a 
világot, megmutatva azt is, miként nyílik meg ez a világ az ő számukra is. E folyamatot az első 
néhány évben a tanár irányítja. A gyermek növekedésével párhuzamosan válik saját öntevé-
kenysége is erősebbé.    
 
Az osztálytanító feladatai, azok sajátosságai: 
A munkakör sajátosságai: órai felkészülés, epochális oktatásszervezés szakórai munka és a heti 
konferencia   
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Az osztálytanító az alsó (1—4. oszt.) és a középtagozaton (5—8. oszt.) ideális esetben minden 
olyan tárgyat tanít, amely a főoktatás részét képezi. 
Lehetőség szerint szaktárgyakat is oktat. Kézimunkát, művészeti jellegű tárgyakat stb. 
Azáltal, hogy mindent tanít szimbolizálja a világ egységét, mintát nyújt a gyermekek számára. 
Munkájában nem a tananyagnak, hanem a gyermeki személyiségnek kell, a középpontban áll-
nia. Ezért fontos, hogy jól ismerje a gyermekek temperamentumát, és képes legyen a tananya-
got saját tapasztalatain átszűrve az osztály és az egyes gyermek igényeihez igazodva közvetí-
teni.  
Mindezek mellett iskolánkban az a gyakorlat alakult ki, hogy a legtöbb osztályban a harmadik 
osztálytól a bothmer-gimnasztikát, a középtagozaton az osztályok nagy részében a zenét, a 
kézműves órákat, valamint első osztálytól kezdve az idegen nyelveket és az Euritmiát szakta-
nárok tartják. 
 
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartal-
mazza.   
 
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 
 
- a tanítási órákra való felkészülés,  
- a tanulók munkáinak javítása, 
- a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
- a tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített óravezetése,  
- a tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
- az iskolai kulturális és sportprogramok szervezése,  
- az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  
- szülői estek, fogadóórák megtartása, 
- részvétel a Pedagógus Konferencia (nevelőtestületi értekezleteken) megbeszéléseken,  
- részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  
- a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  
- tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  
- iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,  
- tanítás nélküli munkanapon a PK. által megbeszélt szakmai jellegű munkavégzés, 
- iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  
- osztálytanítói feladat: osztályuk dekorációjának kialakítása, évszakasztal és táblarajz    
 
Az osztálytanítói teendők részletezve: 

 a tanulókkal kapcsolatos feladatok: 
- Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája so-

rán maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.   
- Segíti a tanulóközösség kialakulását és fejlődését. Osztálynaplót vezet.   
- Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osz-

tály szülőivel.  
- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.  
- Epocha tervet készít, megvalósítja, ahhoz füzeteket rendel, szépen vezetteti.    
- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. Feladata: év végi írásos értékelés összerendezése, személyre szóló, a korosztály-
nak megfelelő bizonyítványvers, és inspiráló bizonyítvány kép készítése.  
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- Szülői esteket, beszélgetéseket, fogadóórát tart,  
- Osztályának kirándulásokat szervez.   
- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket napló vezetése, ellenőrzése, félévi 

és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, értékelés megírása, egyéb adminisztráció el-
végzése, hiányzások igazolása.   

- Termét szülők segítségével berendezi, ott rendet, tisztaságot tart, tartat, elkészíti a tábla-
képet, az évszakasztalt.   

- Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  
- Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.  
- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  
- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére.   
- Segíti a közös feladatok megoldását, ünnepeket szervez, az iskolain aktívan részt vesz az 

osztályával. 
- Lehetőleg minden szaktanárnál hospitál az osztályában, és minimum egy alkalommal ma-

gasabb évfolyamon epochát látogat.   
 

 A tanteremben végzendő feladatok:   

 Táblakép: Epochákhoz, évszakhoz vagy ünnephez kapcsolódva korosztálynak meg-
felelő téma, technika.    

 Évszakasztal: az évszaknak megfelelő hangulat megvalósítása a szokásos jelképek 
felhasználásával.  

 Terem színe: Évfolyamnak megfelelő falszínezés a szivárvány színeinek követése 
első osztály - rózsaszín; második osztály – napsárga/narancs; harmadik osztály cit-
romsárga; negyedik osztály – zöld; ötödik osztály - zöldeskék; hatodik osztály - kék; 
hetedik osztály - liláskék; nyolcadik osztály - lila.  Terem rendjének, tisztaságának 
megszervezése, ellenőrzése.  

 Terem berendezésének megszervezése (tábla, pad szék, festéktábla tartó, csészék 
tányérok, osztálygyertya) 

 
 Az epochákkal kapcsolatos tevékenységek: 

 Epocha füzetek megrendelése,    

 Osztálynapló vezetése (gyermekek adatai, óraszámok, óratémák, hiányzások)   

 Epocha kirándulások, osztálykirándulás megtervezése, megszervezése, lebonyolí-
tása. 

 Felkészülés az epochákra 
 

 Szülőkkel való kapcsolattartás:    

 Szülői körök havonta. (Visszatekintés az előző epochára, ünnepre. Előretekintés: 
Következő epocha feladatai. )   

 Fogadóórák tartása   

 Év végi írásos értékelés összerendezése, elkészítése, bizonyítványvers és bizonyít-
vány kép elkészítése.   

 Az osztály kiemelt feladatának – a tanév rendjében szereplő - megszervezése, 
egyéb az adott évfolyamhoz kapcsolódó rendezvények megbeszélése. 
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 Ünnepek:   
 Tanévnyitó –elsősök fogadása 
 Évkör ünnepei:   Szent Mihály – bátorságpróbára kisérés   
 Szent Márton – lámpácska készítés, Márton napi kísérés 
 Szent Miklós – csomagelosztás segítése   
 Bazár – kézműves termékek készítése az osztállyal, árusítás megszervezése,    
 Adventi kert – ünnepi hangulat megteremtése (énekek, történet, beszélgetés)    
 Farsang – évfolyamnak megfelelő jelmez kiválasztás segítése, évfolyamnak 

megfelelő program megszervezése   
 Húsvét - az életkornak megfelelő húsvéti szokások ápolása 
 Pünkösd – történet kiválasztása  
 Nyárünnep – részvétel a játék lehetőségek megteremtésében, adott osztály-

fokhoz tartozó fellépés betanítása 
 Életkornak megfelelően a Nemzeti Ünnepekről való megemlékezés 
 8. osztály: Éves munka elkészítésének és bemutatásának tervezése szervezése    
 Bemutatók: Dráma nap, – kiválasztani a témát, felkészíteni az osztályt 
 Évzáró –János nap 

 
A tanár szerepe a felső tagozaton / gimnázium   
 
 A felső tagozatba való átmenet együtt jár a tanár tevékenységének eltolódásával. Míg az osz-
tálytanítói időszakban a gyermekek lelke igényelte a legtöbb odafigyelést, a felső tagozaton 
az ébredező gondolkodó szellem táplálása válik hangsúlyossá. A gyermekek olyan eszméket 
keresnek ebben az időszakban, melyek az ideálok megtalálásához vezetik el őket. A felső ta-
gozatos tanulók nemcsak azt várják el tanáraiktól, hogy szakemberek, hanem azt is, hogy hi-
teles személyiségek legyenek, akiknek ideáljai munkájukban, sőt, saját életükben gyökerez-
nek. Nem feltétlenül azt várják tanáruktól, hogy az abszolút igazságot tárják fel számukra, ha-
nem azt, hogy megmutassák, hogy az igazság megtalálható. Azt is tudni akarják, minden egyes 
tárgy esetében, hogy hogyan lehet a magasabb jelentéshez és felismeréshez jutni. Ösztönző-
leg hat a tanulók belső aktivitására, ha azt tapasztalják, hogy tanáraik folyamatosan mélyítik 
mind saját tárgyukra vonatkozó ismereteiket, mind pedig az ember természetére vonatkozó 
tudásukat.  
Természetesen az a legfontosabb, hogy a tanár hagyja és segítse, hogy a gyermekek tanulja-
nak. Általában a tanulók, bármilyen korúak legyenek is, kitűnő érzékkel felismerik, hogy ki a 
jó tanár. Az, hogy valaki jó tanár, nem egyszerűen azt jelenti, hogy jól elboldogul az osztály-
teremben, hanem azt, hogy rendelkezik olyan belső tulajdonságokkal, melyek a gyermek 
belső fejlődését szólítják meg valóságos, még ha kevésbé látható módon is.  
 
 
Az osztálykísérő feladatai 
A gimnáziumban már úgynevezett osztálykísérőt rendelünk egy-egy osztály mellé, aki szó-sze-
rint kísér, hiszen a tanulókat ebben a korban a felsős tanári közösség együttes és összehangolt 
munkája vezeti. Kiemelt szempont, hogy minél több felnőtt egyéniséget, felnőtt szokást ta-
pasztaljanak meg és képesek legyenek a minél változatosabb személyiségek elfogadására, a 
különbözőségek értékelésére. Ideális esetben jó, ha mindkét nemből jut egy osztály élére az 
osztálykísérői feladatok megvalósítására.  
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Az osztálykísérői feladatok részletezve 

- a tanulók tanulmányi előmenetelének nyomon követése  
- hiányzások rögzítése, okainak feltárása  
- szülőkkel való kapcsolattartás, szülői estek megtartása 
- az osztály mindennapjainak koordinálása 
- osztályfőnöki órák témáinak kiválasztása 
- továbbtanulási, pályaorientációs előadások szervezése  
- gyakorlatok, kirándulások, projektek kiválasztása, szervezés  
- a szaktanárokkal való együttműködés, folyamatos visszacsatolás és nyomon követés 
- az osztályfokhoz tartozó rendezvények megszervezése, lebonyolítása 

 
A szociális feladat 
 
 Az oktatási szakemberek által megfogalmazott bármely tanterv számos közös vonást fog tar-
talmazni, hiszen egy adott tudásterületnek gyakran kényszerítő belső logikája van. Az volna a 
meglepő, ha nem lenne sok átfedés a különböző tantervek között. A Waldorf-tanterv legfon-
tosabb feladata, hogy az egyes életkorokhoz igazított ismeretanyagok közvetítésével bizto-
sítsa az egyén egészséges fejlődését. E folyamat célja, hogy a társadalomban résztvevő és azzal 
együttműködő egyént neveljen. Ez elsősorban nem a tanulmányi eredményektől függ, ame-
lyek csupán a tárgyi tudás elérését tükrözik. 
Míg a tanári megközelítés homlokterében az egyéni szükségletek állnak, a tanterv korcsopor-
tokat céloz meg. Mivel az emberi fejlődés egyik legfontosabb tényezője a szociális szerepek 
elsajátítása, egyetlen tanterv sem koncentrálhat csupán az egyénre. A gyermekek együtt, de 
egymástól is tanulnak. Annál, ha egyedül tanulnak, sokkal hasznosabb és hatékonyabb, ha 
megosztják tapasztalataikat olyan gyermekekkel, akik nagyjából hasonló fejlődési fokon áll-
nak, mint ők. Ennélfogva a Waldorf-pedagógia külön hangsúlyt fektet arra, hogy az osztály 
különböző képességű tanulói csoportokból tevődjön össze. Minden órának és tanulási folya-
matnak egyensúlyban kell tartania a különböző tanulási formákat: a közvetlen tapasztalatot, 
a szociális interakciót - a beszélgetéséken, egymás meghallgatásán és csoportmunkán keresz-
tül - valamint az önálló munkát. Ezen elemek mindegyike rendkívül lényeges, megoszlásuk pe-
dig az adott helyzet függvénye.  
Egy 20-30 hasonló korú gyermekből álló csoport esetében ennélfogva nagy segítséget jelent, 
ha megoszthatják egymással fontosabb tanulmányi élményeiket. Ekkora csoportban már meg-
lehetősen nagy eltérések mutatkozhatnak. Ennek a különbözőségnek a felismerése és elisme-
rése rendkívül hasznos az egyes gyermek számára, hiszen így láthatja, hogy más hasonló korú 
társa miként viszonyul az órán tapasztaltakhoz. Egy ilyen csoportban érzékelhető a gyermekek 
nagyfokú különbözősége, de egyúttal kirajzolódik a közös fejlődési út  élő archetípusa is.  
 A Waldorf-tanterv figyelembe veszi a gyermek fejlődésének kulcsfontosságú szakaszait, mint 
az iskolaérettség elérését, a fogváltást, a kilenc és tizenkét éves kor átmeneti időszakát, a pu-
bertást és még sorolhatnánk: ezekben az időszakokban jelentős mértékben megváltoznak az 
oktatás fő hangsúlyai, új tanulási módszereket és tevékenységeket vezetünk be. Ezeken a ke-
reteken belül a tanárnak számos lehetősége nyílik arra, hogy felgyorsítsa vagy visszafogja a 
tanulás tempóját, hogy megváltoztassa az értelmi, érzelmi és akarati tényezők egymáshoz vi-
szonyított hangsúlyát, hogy külön egyénre szabott narratív anyagokat használjon, és differen-
ciált feladatokat adjon. 
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1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 
rendje 

 

A Waldorf-iskolát, mint befogadó jellegű, készségfejlesztést szorgalmazó, a gondolkodás- ér-
zés-akarat egyensúlyára épülő nevelési rendszert igen alkalmasnak tartjuk arra, hogy felve-
gyen sajátos nevelési szükségletű gyermekeket, olyanokat, akiknek a mai iskolarendszer nem 
tud minden esetben nehézségeiket elfogadó és kezelni tudó iskolát teremteni.  Ilyenek a nor-
mál értelem, és az értelmi fogyatékosság határán lévő gyermekek, a hallássérült gyermekek, 
a súlyos nyelvi fejlődési zavarban szenvedő gyermekek, a tanulási zavarral küzdő gyermekek, 
valamint ha az előbb említett gondok magatartászavarral is együtt járnak. 
A felvételkor fontos szempont, hogy az osztálytanító felvállalja a gyermeket, valamint, hogy az 
osztályközösségbe a gyermek hosszabb távon beilleszthető legyen. Lényeges, hogy a szülők 
őszintén előtárják gyermekük problémáját, vállalják a tanítókkal való szoros együttműködést, 
megismerjék a Waldorf-pedagógia alapvetéseit, és el tudják fogadni, hogy gyermekük ezen 
elvek alapján nevelkedjen.  A felvétel feltétele még, hogy a gyermekről megfelelő szakértői 
vélemény álljon rendelkezésre.   Kívánatos, hogy a gyermek mennél hamarabb, lehetőleg már 
első osztályban kerüljön iskolánkba. 
Waldorf-iskolánk tantervében több olyan tevékenységi formát találunk, melyek az osztályban 
végezve is terápiás hatást fejtenek ki a speciális nevelési szükségletű gyermekekre. Iskolánk 1-
4. osztályig főként a tanuláshoz szükséges készségek kimunkálásán dolgozik. (Nemzetközi vizs-
gálatok szerint a tanulási zavaros, vagy nyelvi zavarban szenvedő gyermekek döntő többsége 
4. osztály végére hozza be ép társait). 
 
A fejlesztés érdekében a következő tevékenységeket végezzük 
 
 Az olvasástanulás folyamatát két évre nyújtjuk, a késleltetett írástanulást a harmadik 

évben fejezik be gyermekeink. 
  Olyan háttérkészségeket fejlesztünk, melyekre a mai általános iskola nem fordít gon-

dot. Ilyenek: a pszichomotórium fejlesztése Euritmiával, játékokkal; a vizuomotoros ko-
ordináció fejlesztése a formarajz és a különböző kézműves technikák segítségével; 
nyelvi készségek fejlesztése a főtanítás kezdő részeként szereplő ritmikus résszel; képi 
gondolkodás fejlesztése. 

 Olyan légkör, nevelői alapállás veszi körül a gyermeket, mely lehetővé teszi a másodla-
gos pszichés sérülések oldását, illetve kialakulásuk megelőzését. A lélek rezdüléseit kö-
vető vizes festés, az Euritmia, a ritmikus rész, a zenetanulás, az érzelmekhez kapcsoló 
ismeretátadás, az egymást segítő közösségi légkör mind hozzájárul ehhez. 

 A cselekvésből kiinduló, érzelmekkel is átélt gondolkodásfejlesztés igen eredményes 
azoknál a gyermekeknél, akiknél az értelmi fejlődés zavara tanulási akadályozottság-
ban nyilvánul meg. 

 
A speciális nevelési szükségletű gyermekek teljes ellátását 1 fő gyógypedagógus, aki egyben 
fejlesztő pedagógus is végzi, szoros figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését a bekerüléstől 
fogva a zavar fenn álltáig, illetve a gyermek kikerüléséig. 
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1.6. A gyógypedagógus (fejlesztő) feladatai a következők: 

 
 A bekerülő speciális nevelési szükségletű gyermekkel pedagógiai vizsgálatot, valamint fo-

lyamatdiagnózist végez. Ezt szükség szerint évente megismétli. 
 A vizsgálatokra építve a gyermek számára évente egyéni terápiás tervet dolgoz ki. 
 Az osztálytanítóval, valamint a szaktanárokkal esetleg az iskolaorvossal, együttműködve 

rendszeresen megbeszéli a gyermek vizsgálati eredményeit, a felállított terápiás tervet, 
valamint az ezekkel kapcsolatos osztályban adódó feladatokat. 

 A gyermekek számára a tanórán kívül szükségleteiknek megfelelő kiscsoportos, vagy 
egyéni fejlesztőfoglalkozásokat végez heti rendszerességgel.  Például: pszichomotoros 
fejlesztést, grafomotoros fejlesztést, nyelvi- és beszédfejlesztést, diszlexia terápiát, 
egyéb készségfejlesztést. 

 Kapcsolatot tart a gyermekkel foglalkozó iskolán kívül dolgozó segítő szakemberekkel pl.: 
szakorvos, szurdopedagógus, gyógytornász, pszichológus, valamint a gyermeket vizsgáló 
szakértői bizottsággal. 

Azon tanulóinknak, akik logopédiai ellátásra szorulnak, külsős logopédussal oldjuk meg a fej-
lesztését, ugyanígy teszünk azon tanulóinkkal, akik pszichológus ellátását igénylik. 
 
 

1.7. A tanulóknak az intézményi folyamatba való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a demokratikus társadalmi rend modelljeként felfogható diákönkor-
mányzat működését szorgalmazzuk. Ez már csak azért is fontos, mert a felső tagozaton már 
nem jellemző egy-egy osztály egyetlen tanárhoz való szoros kötődése. Az új kötődési formák-
hoz tehát az is hozzátartozik, hogy megnövekszik az évfolyamok közötti kapcsolat, s így az au-
tonóm önszerveződő diákélet jelentősége is. Viszont elengedhetetlennek tarjuk – éppen a de-
mokratikus „játékszabályok” megtanulása végett –, hogy a patronáló tanárok egyrészt koordi-
nálják a Diákönkormányzat – a DÖK – munkáját, másrészt, mivel az iskolai életnek a „nagy” 
társadalom modelljeként is szerepelnie kell, képviseleti fórumon keresztül is kapcsolatban áll-
jon diákság és tanárság.  
 
Az iskolai diákönkormányzat 
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabad-
idős tevékenységének segítésére az iskolában Diákönkormányzat (DÖK) működik. 
Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, va-
lamint a diákkörök képviselőiből álló diák önkormányzati vezetőség irányítja. 
A Diákönkormányzat tevékenységét a Diákönkormányzat által, a tanári kollégiumból válasz-
tott nevelő segíti, aki ezért a tevékenységéért heti 1 órát kap kedvezményként. 
 
Az iskolai Diákönkormányzat képviseletét a választott elnök látja el. A Diákönkormányzatnak 
véleményezési, egyetértési és javaslattételi joga van (20/2012. (VIII.31.) 
 
Az iskolai diákközgyűlés: 
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Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. A diák-közgyűlés 
összehívásáért az iskola igazgatója a felelős. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga 
van részt venni. 
A diákközgyűlésen a Diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a Diákönkormányzat gyer-
mekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola 
igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok 
helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának ta-
pasztalatairól. 
 
 
A Diákönkormányzat vezetésével való együttműködés: 
 
 A Diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a tanári 

konferencia véleményét, illetve SZMSZ-ének jóváhagyását az intézményképviselő-he-
lyettes útján kéri meg. 

 A Nkt. vonatkozó bekezdéseiben, valamint jogszabályban meghatározott esetekben a 
Diákönkormányzat véleményének megszerzéséről az intézményképviselő-helyettes 
gondoskodik az előterjesztés legalább 15 nappal korábban történő átadásával. 

 Az intézményképviselő-helyettes a véleményeztetésre kerülő anyagok tervezeteinek 
előkészítésébe a Diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. 

 A Diákönkormányzat véleményét a tanári konferencián az intézményképviselő-helyettes 
képviseli. 

 Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a Diákönkormányzat – az intézménykép-
viselő-helyettes támogatásával – az iskola vezetéséhez, a szűkebb közösséget érintő 
ügyekben az igazgatóhoz fordulhat. 

 A Diákönkormányzat részére az iskola egy kijelölt állandó helyet biztosít. 
 A Diákönkormányzat anyagi támogatásáról az iskola a költségvetés előkészítésekor gon-

doskodik. 
 

1.8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

 
A Waldorf-iskola családias-otthonos iskola. Minden, ami körülvesz minket, hitünk szerint szép, 
ízléses, természetes anyag, s lehetőség szerint benne van saját, vagy szüleink keze munkája. A 
szülőkkel is a számon kérő, utasító hangnemtől igen távol álló együttmunkálkodást szeretnénk 
kialakítani.  Szülői estjeinken beszélgetünk az éppen véget ért s a most következő epocháról, 
együtt gondolkodunk a gyermekekről, és az osztályról. Ez az iskola nem létezhetne sem lelkileg 
sem anyagilag a sok szülői segítség nélkül.  Hiszen valamikor ők indították az iskolát, és az 
iskolában tanító pedagógusoknak fontos, hogy a szülők jó helyen érezzék a gyermekeiket. Ke-
vés a pénzünk, de a szülők sok-sok munkájával barátságos, szép környezetbe járhatnak a gyer-
mekek. 
 
A Waldorf-intézményekre jellemző együttműködésnek különböző formái alakultak ki egyrészt 
a tanárok és a szülők közt, másrészt a szülők közt egymással, harmadrészt a különböző Wal-
dorf iskolák tanárai közt. Ezek a következők lehetnek: 

- Az egyes ünnepek megünneplése során a közös tanári-szülői részvétel. 
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- A decemberi Bazár (vásár) megszervezése és a vásári portékák elkészítése során tanú-
sított állandó szülői részvétel. 

- Az állandó önkéntes szülői szervező és kísérőgárda osztálykirándulásokon. 
- Az adventi koszorúk osztálykörben családoknál történő elkészítése. 
- Az iskolai farsangon való nagyarányú szülői részvétel és szervezés. 
- Kapcsolatunk a Magyar Waldorf Szövetséggel és a Rudolf Steiner Waldorf Iskolák 
- Európai Tanácsával. 
- Kapcsolatunk a magyarországi Waldorf Tanári Műhellyel (Rendszeres közös önkéntes 

továbbképzés az ország Waldorf-intézményei számára). 
- Az ötödik osztályosok évente megrendezett nemzetközi Waldorf Olimpiája. 
- A szülői estek, amelyeket minden osztályban megrendeznek, ahol a szülők betekintést 

nyerhetnek nem csak a gyermekek tanulmányaiba, de a Waldorf- pedagógia „műhely-
titkaiba” is. 

- Az állandó személyes kapcsolattartás a tanárok és a szülők között. 
- Kapcsolatok segítő szakemberekkel (gyógypedagógus, pszichológus, orvos). 
- Kapcsolat országos szakértői bizottságokkal. 

 

1.8.Az iskolahasználók körét meghaladó közszolgálati funkciók 

 
o Évi 1-2 alkalommal, tél végén és kora tavasszal nyilvános előadásokat szervezünk az 

Waldorf-pedagógia elméletéről és gyakorlatáról. 
o Fogadjuk különböző magyarországi tanárképző intézmények nálunk hospitálni vágyó 

hallgatóit. 
o Fogadjuk a magyarországi Waldorf-tanárképző intézmények hospitáló, illetve tanítási 

gyakorlaton lévő hallgatóit. 
o Speciális Waldorf képzéseknek vagy művészetterápiás képzéseknek adunk otthont 

vagy szervezünk 
 

1.9. Kapcsolattartási formák 

 
 A szülők, tanulók és az iskola között 
 
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az osztálytanítók, osz-
tálykísérők és a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a kilencedik osztálytól szülői kérésre 
írásban) tájékoztatják. 
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az is-
kola igazgatója és az osztálytanítók és osztálykísérők tájékoztatják. 
A szülői estek, fogadóórák, és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként 
határozza meg. 
A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok, lehetőségek szolgálnak: 
 
o Családlátogatás: Az előre egyeztetett időpontban való családlátogatás célja a gyermekek 

családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek optimá-
lis fejlesztése érdekében. 

o Szülői estek: A szülői estek feladata: 
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 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

 a Waldorf-pedagógia bemutatása, 

 a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az orszá-
gos és a helyi közoktatás- politika alakulásáról, változásairól, a helyi tanterv kö-
vetelményeiről, 

 tájékoztatás az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 tájékoztatás a gyermekek tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 tájékoztatás a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjé-
ről, 

 tájékoztatás az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményei-
ről, problémáiról, 

o a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az is-
kola tanári kollégiuma és vezetősége felé, 

 gyakorisága: évente 5-10 alkalommal. 
 
Fogadóóra: A fogadóórák feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve 
ezen keresztül egy- egy tanuló egyéni fejlesztésének konkrét segítése. Otthoni tanulás, sza-
badidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás, 
stb. 
Időpontja: 

 alsó- és középtagozaton megállapodás szerint, 
 felső tagozaton az egyéni lehetőség mellett évente két alkalommal, 
 probléma esetén megbeszélés alapján munkaidőben 8-14 óra között. 

 
Nyílt tanítási nap: A nyílt napok tartásának célja, hogy az iskolánkba járó gyerekek szülei – 
előzetes időpont egyeztetése alapján – betekintést nyerhessenek az iskolai nevelő és oktató-
munka mindennapjaiba, ismerjék meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódhassa-
nak közvetlenül gyermekük és az osztályközösség iskolai életéről. 
 
Írásbeli tájékoztató: Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatar-
tásával összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. 
 
Egyesületi fórum (egyesületi ülés) 
 
Feladata: 

 segíteni a hatékony oktató-nevelő munka feltételeinek megteremtését, 
 segíteni az iskolai önállóság megteremtését, 
 az iskolát segítő társadalmi erők összefogása, 
 a nyitott és toleráns iskola megvalósítása, 
 a pedagógusok és a szülők aktív közreműködése a gyermekek érdekében, 
 az iskola alapvető működési és pedagógiai dokumentumainak egyeztetése a fel- 

használókkal, 
 az oktatás minőségének javítása. 

 
 
Kapcsolattartás az iskola külső partnereivel 
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Az intézmény feladatai ellátása és a tanulók érdekében rendszeres kapcsolatban van más in-
tézményekkel, cégekkel. 
Az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális gondozás, a továbbtanulás, pályaválasztás stb. in-
dokolják, hogy az iskola rendszeres munkakapcsolatot tartson más szervezetekkel az alábbi 
módokon: 

 közös értekezletek tartása, ünnepélyek rendezése, 
 szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 
 módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása, 
 intézményi rendezvények látogatása, 
 hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 

 
Rendszeres külső kapcsolatok 
 
Intézményünk az eredményes munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart választott 
képviselők útján más szervezetekkel: 
 

 a fenntartóval: Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület 
 a Magyar Waldorf Szövetséggel 
 a Waldorf-házzal 
 a magyarországi Waldorf-intézményekkel 
 a gyermek-és ifjúságvédelmi hatóságokkal 
 a Családsegítő Központtal 
 Pedagógiai Szakszolgálattal 
 POK Nyíregyháza 
 Kormányhivatallal 
 a városi és a környékbeli oktatási intézményekkel 
 sportegyesületekkel 
 rendőrséggel 
 tűzoltósággal 

 
 

1.10. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 
A tanulók továbbhaladásáról a nevelőtestület dönt az osztálytanító véleménye alapján. Min-
dent megteszünk azért, hogy gyengébb képességű tanulóink felzárkózzanak. Csak nagyon in-
dokolt esetben tartjuk megfelelő lépésnek az osztályismétlést. Ha a tanuló a minimális köve-
telményeket sem tudja teljesíteni, vagy önhibáján kívül sokat hiányzik, akkor  
az SZMSZ-ben szabályozott módon, a kiírt időpontban, írásban és szóban kell számot adnia a 
tudásáról osztálytanítója és még egy pedagógus jelenlétében.  
 
Iskolánk érettségit adó intézmény. Ez adja stabilitását egy 12+1 évfolyamos Waldorf-iskolának. 
Ezért végcél a 13. évfolyam számára a törvények által meghatározott állami kétszintű érettségi 
vizsga letétele (Ped. Program I. melléklete) Ezen kívül közvetlen tantárgyi vizsgakövetelmé-
nyeink a tizenkét év alatt nincsenek. A 8. és 12. év zárásával azonban minden diák számára 
kötelező tantervben megfogalmazott feladat a záró munka, illetve diplomamunka elkészítése.  
Egészen kivételes esetekben (betegség, hosszan tartó hiányzás) lehetséges, hogy különbözeti 
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vizsgák útján akarjunk meggyőződni diákjaink tudásáról. Ennek módját az SZMSZ-ben szabá-
lyoztuk. 
 
 
A 13. évfolyam 
 
A Waldorf-iskolák  12 éves  tanterve  koherens  egészet  képez  az 1. osztálytól  12-ig.  A Wal-
dorf-pedagógia átgondolt és tudatosan felépített, mindig a gyermek lelki fejlettségének és igé-
nyeinek megfelelő módon kialakított módszerek szerint dolgozik.  Diákjaink a megfelelő élet-
kori szakaszba érve mindig olyan képességek és tudás birtokában vannak, amelyek alkalmassá 
teszik őket akár az iskolaváltásra is. A tantervi kiegyenlítődés elérése a diákok életkori sajátos-
ságait figyelembe véve a 4. 6. és 8. osztály elvégzése után lehetséges. A felső tagozaton egy 
döntően más szerkezetű, intenzívebb tanulási lehetőséget biztosító tantervvel dolgozunk. Ez 
olyan tanulás-módszertani lehetőségekhez, a tizenkét év olyan elmélyített belső tudáshoz jut-
tatja diákjainkat, hogy a 12. évfolyam végére reményeink szerint kiemelkedő tanulási készsé-
gekkel rendelkeznek. 
A 13. évben fakultációs jellegű a képzés. Célzatosan, az érettségi tantárgyakra koncentráljuk a 
képzést, a diákok napi órarendjét. Évente két alkalommal, az évrendben előre meghatározott 
időben Próbaérettségi vizsgákon vesznek részt a diákok, melyek sikeressége szükséges az 
érettségi vizsgák letételéhez. Azt a diákot, aki ezeket a vizsgákat nem teljesítette elfogadható 
szinten, nem engedjük érettségizni. 
 
A 12. évben a kötelező érettségi tárgyakból különösen az emelt érettségire készülők miatt fa-
kultációs órákat biztosítunk. A választható tárgyak esetében pedig szorgalmazzuk a 11. évfo-
lyamtól az egyénenkénti intenzívebb tanulási formákat és fakultációs órákat biztosítunk 
amennyiben lehetőségünk van rá. A 13. évfolyamon ezt a rendszert megtartva illesztjük kép-
zésünket a kétszintű érettségi rendjéhez. A 13. évfolyamba az léphet, akinek diplomamunkája 
(művészeti záródolgozata van és azt meg is védte) és 12. osztályos végbizonyítványa megvan. 
A szaktanárok feladata, hogy a kötelező magyar irodalom és nyelvtan, matematika, történe-
lem és idegen nyelv, illetve a kötelezően választható idegen nyelv, földrajz, rajz és vizuális kul-
túra, művészettörténet, ének-zene, biológia, kémia, fizika tárgyakból az általuk kiválasztott 
érettségi témakörökhöz kapcsolódó tananyag megtanulási rendjét kialakítsák. Már a 12. évfo-
lyamon, a februárban meghirdetett hatályos érettségi témakörök ismeretében kell a diákok-
nak jelentkezniük március első hétfőjéig a kötelezően választható tantárgyak tanulására. 
A felsős tanári kollégium feladata, hogy a diákoknak képességeikhez mérten a választandó 
érettségi tantárgyakra való jelentkezését és a felkészítés módját legmegfelelőbben megfor-
málja. Az iskola, a diákok, de a szülők természetes igénye és érdeke is – bár a képzésünk vég-
bizonyítványát (Waldorf diploma) kiadjuk a 12. év végeztével. A 13. évben már csak azokra a 
tanítási órákra járnak, melyből érettségi vizsgát tesznek. Itt már az osztály közössége csak a 
kötelező vizsgatárgyak óráin találkozik és kiegészül a felkészülésük az egyéni, otthoni tanulás-
sal. A választható tárgyak óráin csak azok vesznek részt, akik azt a tantárgyat választották. Erre 
felkészülést csak azon tanulóknak biztosítunk intézményesen, akik legalább ketten ugyan azt 
a tantárgyat választották. Ha csak egy tanuló választotta a tantárgyat, havi konzultációs lehe-
tőséget kap az egyéni felkészülés mellé és természetesen a szaktanárral egyénileg tartják a 
kapcsolatot. 
Az osztályzatok az állami bizonyítványba kerülnek.   A bizonyítványt az utolsó vizsgaidőszak 
után zárjuk le: eredményes vizsgák esetén ´érettségi vizsgát tehet´ minősítéssel. 
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A vizsgákkal kapcsolatos eljárásrend 
 
Az osztályozó-, javító-, különbözeti- és köztes vizsgák eljárási szabályai 
A tanuló szöveges értékelését az 1-től 10. évfolyamig, valamint a 11. évfolyamtól érdem- je-
gyeit is évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, 
a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. A továbbiakban a felsorolt 
vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga. A tanulmányok alatti vizsgát iskolában - illetve a tör-
vényben meghatározottak szerint - független vizsgabizottság előtt lehet tenni. Különbözeti 
vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben tanulmányait folytatni kívánja. A szabá-
lyosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
A tanévvégi szöveges értékelés illetve osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizs-
gát kell tennie, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, engedélyezték, 
hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál 
rövidebb idő alatt tegyen eleget, az engedélyezett időnél többet mulasztott, és a tanári kollé-
gium döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 
Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit az iskola helyi tan-
terve rögzíti. Az osztályozó vizsgákra évente kétszer lehet jelentkezni az SZMSZ-ben és a Házi-
rendben meghatározottak szerint. 
A pontos időpontot az adott tanév évrendje tartalmazza. A vizsgák anyagát a szaktanárok a 
vizsga előtt egy hónappal véglegesítik, és erről tájékoztatják a diákokat. 
Ha a tanuló egész évi tanulmányi eredményei nem voltak elfogadhatóak, akkor javító-vizsgát 
tehet legfeljebb három tantárgyból. 
Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó vizsgá-
ról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt 
időpontig nem tette le. 
A tanuló – kiskorú tanuló szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját 
megelőző harmincadik napig, a törvényben meghatározott esetben az engedély megadását 
követő három napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 
vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy mi-
lyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül továb-
bítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik az első félév, illetve a szorgalmi idő utolsó 
hetében szervezi meg a vizsgát. 
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt 
napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. Az iskola a 
kérelmet hét napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek. 
Magántanulóvá az intézményképviselő döntése után válhat az iskola tanulója a magántanulói 
szabályzat alapján, melyet az SZMSZ tartalmaz. 
Ha a tanuló előrehozott érettségit kíván tenni bármely tantárgyból, akkor az iskola vizsga- sza-
bályzatában előírt módon kell eljárni. 
Amennyiben egy tanuló nem teljesít egy epochát vagy egy szakórai témazáró dolgozatot (nem 
éri el a minimális követelményszintet vagy nincs jelen), ezt pótolnia kell. A pótdolgozat idő-
pontját, pontos tartalmát a szaktanárral kell egyeztetni.  Ha a tanuló a pótdolgozat írásakor 
nem jelenik meg, de hiányzását orvosi igazolással igazolja, akkor még egy alkalmat biztosítani 
kell számára. 
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1.10. A felvételi és átvétel helyi szabályai 

Az első nyolc évfolyamon jelentkező új tanulók felvételi eljárásának a rendje a következő. Az 
osztálytanító osztálya létszáma és összetétele alapján dönt a jelentkező tanuló szüleivel való 
találkozás lehetőségéről.  A beszélgetés után pozitív elbírálás esetén az osztályban tanító szak-
tanárok javaslata alapján a Tanári Kollégium dönt a felvételről vagy elutasításról, melyről írás-
ban értesítjük az érintett családot. 
A felső tagozat egyenes folytatása a középtagozatnak. Az alsóbb osztályokban az osztálytanító 
a tanári kollégiummal közösen döntött diákjai felvételéről. 
A felső tagozatos tanári kollégium a 8. osztályból a 9. osztályba való átmenetet, a kívülről ér-
kező diákokat érintő felvételi eljárásrendszert a következő lépésekben határozta meg. Ősszel 
az évrendben meghatározott időpontban nyílt napot tart iskolánk felső tagozata, amelyen a 
belsős és külsős érdeklődők előzetes tervezés, egyeztetés alapján betekintést nyerhetnek a 
felső tagozatos osztályok életébe. 
 
Felvételi elbeszélgetés 
 
Iskolánk 8. osztályos tanulói számára és a külső intézményekből érkező diákoknak egyaránt 
felvételi elbeszélgetést szervezünk.  Ezen minimum három pedagógus vesz részt. A beszélge-
tés célja, hogy a felvételiző diák önállóságáról, a művészetekhez való nyitott kapcsolatáról, 
eddigi és ezek utáni érdeklődéséről képet kapjunk. A diákok elhozzák és bemutatják bármely 
kedves alkotásukat, beszélgetünk velük eddigi tanulási tapasztalataikról, várakozásaikról. Fon-
tos, hogy a Waldorf-pedagógia emberképe alapján való módszertant, a sok kézműves és mű-
vészeti tevékenységet el tudják fogadni a mindennapi pedagógia gyakorlataként. Hasonló kö-
rültekintő beszélgetést folytatunk a szülőkkel is. 
 

1.11. Elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

Az osztálytanítók és osztálykísérők minden tanév első tanítási napján megbeszélik osztályukkal 
az alapvető baleset-megelőzési teendőket, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítik osztá-
lyukat. 
Ötödik osztály elején, a kézműves órákon való balesetmentes részvétel érdekében a fameg-
munkáló szerszámok helyes használatáról külön oktatást kapnak a diákok. 
 

2. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 

 
Az Iskola valamennyi évfolyamát átfogó Helyi tantervet használ. Az Iskola Helyi tantervét a 
vonatkozó előírások alapján az iskola tanárai készítették el a Köznevelési törvény és az elfoga-
dott,  „ A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” alapján. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9.  § (8)-(10) bekezdése az oktatásért 
felelős miniszter által jóváhagyott alternatív kerettanterv szerint működő nevelési- oktatási 
intézményekre előírja, hogy pedagógiai programjukat a kerettantervben meghatározottak 
szerint készítsék el. Általános felhatalmazást ad az alternatív kerettantervnek arra, hogy az 
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Nkt. 9.§ (8) bekezdésében meghatározott körben eltérjenek az Nkt. és a végrehajtására ki-
adott jogszabályok rendelkezéseitől. 
A Magyar  Waldorf  Szövetség  által  2013.  januárjában  benyújtott  „A magyar  Waldorf- 
iskolák  kerettanterve”  új NAT szerint  megújított  változatát  az emberi  erőforrások  minisz-
tere 21140-2/2013/KOIR. sz. határozatával  jóváhagyta. A korábbi Waldorf-kerettanterv a 
17/2004. OM (V. 20.) rendelet 2. sz. mellékletében történt kihirdetéssel 2022. augusztus 31-
ig kifutó rendszerben hatályos a vonatkozó jogszabályok értelmében. 
 

2.1. Waldorf Kerettanterv 

2.2.. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek  

és taneszközök kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevé-
tele biztosításának kötelezettségét 
 
A Waldorf-iskolákban a tanítás záloga és a tudás forrása nem a tankönyv, hanem a tanár. Ő 
választja ki azt az anyagot és tanulási formát, amely a gyermekek adott csoportjának meg-
felel. Így van ez minden tantárgy esetében.   
Segédkönyvek, szótárak, atlaszok, vagy más kézikönyvek használata hasznos lehet, de mindig 
a tanár által előadottak alátámasztására használjuk őket. 12 éves korukra (6. osztály) a tanu-
lóknak egy sor olvasási és információszerzési technikát kell elsajátítaniuk, hogy el tudják vé-
gezni az óra anyagához kapcsolódó feladatokat.  
A tartós tankönyveket, a kötelező és ajánlott irodalmi műveket és egyéb tankönyveket a 
szociálisan rászoruló tanulók számára az iskolai könyvtár biztosítja.  
 
A tanítás során használt eszközök igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Nagy je-
lentőséget tulajdonítunk annak, hogy a tanárok művészi szinten tudják kezelni ezeket, legyen 
szó hangszerről, táblakrétáról vagy akár a kísérletek demonstrálását szolgáló eszközökről.   
Az epochák hangulatát, tartalmát megmutató táblarajzok nagyon fontosak az alsó nyolc osz-
tályban, ezek elkészítéséhez különleges minőségű színes táblakrétákat használnak az osztály-
tanítók. A gyermekek eleinte színes méhviasz krétákkal rajzolnak, írnak, csak fokozatosan ve-
zetjük be a finomabb mozgáskoordinációt igénylő ceruzát, majd a töltőtollat. A formázható 
színes méhviasz is megelőzi a sokkal nagyobb erőt igénylő és hidegebb agyag használatát a 
plasztikában. Ezt követi a szerszámokat is igénylő fafaragás.  
A zenei képzés során az énekhangtól kiindulva először pentaton-furulyát, majd C-szoprán fu-
rulyát használunk, ezekhez később egyéb hangszerek (líra, cintányér, triangulum, xilofon, do-
bok, stb.) társulnak.  
A festés tanításához természetes növényi kivonatokat tartalmazó akvarell-festéket haszná-
lunk.  
Az alsóbb osztályokban pedagógiai megfontolások alapján eltekintünk az olyan eszközök hasz-
nálatától, amelyek működési elvét a gyermekek még nem érthetik (magnetofon, képmagnó, 
számítógép, stb.).   
A kísérleti természettudományos tárgyak (fizika, kémia) megjelenésével nagy szerepet játsza-
nak a különböző jelenségek bemutatására alkalmas eszközök, melyek megalapozhatják a je-
lenségek magyarázatának megértését. 
A gimnáziumi évfolyamokon nyelv tanuláshoz és egyéb tantárgyak esetében a szaktanár dönt 
a tankönyv használat módjáról.  
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Az érettségi felkészülésben az érettségi vizsga sikerét előmozdító tankönyveket ajánl haszná-
latra a szaktanár. 
A szülők tankönyvekről, taneszközökről egyéb felszerelésekről történő tájékoztatásának 
rendje a Tanári Kollégium kompetenciája, melyet a Házirendben rögzít. 
 

2.3. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai folyamatok helyi megvalósításá-
nak részletes szabályai 

1. Az erkölcsi nevelés  
A Waldorf-iskola létrehozásának pillanatától működésének mindennapjain át olyan tudatos 
személyes jelenlétet igényel mind szülői, mind tanári részről, amely már hozzáállásunkat te-
kintve önmagában példamutató az iskolába járó gyerekeknek. A szülők tudatos döntésük alap-
ján nem csupán anyagi fenntartóivá válnak az intézményeinknek, de napról napra iskolai ese-
mények közreműködő-szervezői, az iskolai szellemiségébe bekapcsolódóan tényleges éltetői 
lesznek gyermekük iskolája életének. A tanárok munkája is kiemelkedő együttműködést igé-
nyel: a gyermekek ennek tudatában folytatják tanulmányaikat. Az iskolai életnek minden moz-
zanata a jelenlétnek ezt a magas minőségét feltételezi: mindez minden fél számára a lehető 
leggyakorlatibb találkozást hozza az életben ránk váró feladatokkal.   
 
2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
A nemzeti öntudatra nevelés gyakorlatában valósul meg a Waldorf-iskolában. Diákjaink szá-
mára már az első évfolyamokon a magyar kultúrával áthatott tantervünk biztosít természetes 
anyanyelvi közeget: a magyar költészet és a magyar zene-, ritmus- és dallamkincs határozzák 
meg a mindennapjaikat. Kézműves-művészeti tantárgyaink, iskolai ünnepeink révén népi kul-
túránk hagyományait élhetik meg a tanulók. A felsőbb évfolyamokon nemzeti ünnepeink meg-
emlékezéseinek létrehozásában alkotóan vesznek részt a diákok. A tantervünknek számtalan 
olyan vetülete van, amely akár közvetlen lakóhely megismerése által a szülőföld, akár a törté-
nelem sokszínűségének felismerése által a hazaszeretet érzését táplálják.   
 
3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés  
A Waldorf-iskola működésének feltétele egy önigazgatási alapokon szerveződő iskolairányítás. 
Ezzel kiváló példát ad a méltányos együttműködésből születő munkára, az együttélési szabá-
lyok megalkotására és alkalmazására, az egyéni és közösségi célok összehangolásának gyakor-
latára. A demokratikus, szabadon alkotó állampolgári tevékenység szép példája a Waldorf-is-
kolák szakmai érdekvédelmi egyesületének, az 1997 óta tevékenykedő Magyar Waldorf Szö-
vetség fenntartása: ennek az intézményeknek delegációsan működő jellege kiváló példája de-
mokratikus szervezeti működésnek. A legfontosabb állampolgári jogok és kötelességek gya-
korlásának terepe ez: az érdek-képviseleti működés, a közügyek gyakorlása, a szakmai munka 
szervezése, tanári-szülői továbbképzések mind alkotó felelősségteljes jelenlétet igényelnek.   
 
4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  
 A Waldorf-pedagógia vallja, hogy az iskola egyik legfontosabb feladata szociális képességek 
fejlesztése. Pedagógiai működésének egyik alappillére a diákok együttműködési készségének, 
az egymás felé fordulásnak folyamatos gyakorlása. A művészeti – különösen az Euritmia, a 
dráma és a közös zenei – nevelésben már az alsóbb osztályfokokon is igen nagy jelentősége 
van a közösségi együttműködésen alapuló tanulásnak, a nagyobb csoportok közös művészeti 
előadásainak, fellépéseinek. Ez a törekvés tizenkét éven keresztül végigkíséri egy-egy osztály 
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életét. A kézműves és képzőművészeti tantárgyak az akarati nevelés legfőbb eszközei: az évek 
múltával egyre fokozottabban szolgálják az önismeretet, s így a társas együttélés megalapo-
zóivá lesznek.   
 
 
5. A családi életre nevelés 
Az átrendeződő, relativizálódó értékrendű világban egy Waldorf-iskola működésében kiemel-
kedő szerep jut fokozott családi együttműködésnek. Már eleve evvel az alaphelyzettel termé-
szetes pozitív nevelési alapközeget biztosít a gyermekek számára. Az eltelő évek során a diákok 
fokozatosan egyre több közösségi feladatot vesznek át a családtagoktól. Ugyanakkor az új Wal-
dorf-kerettantervben tantervi célkitűzés az egészségre és az egészséges szexualitásra nevelés.  
 
 6. A testi és lelki egészségre nevelés 
 A Waldorf-iskolák pedagógiai és iskola-fenntartási tevékenységeikben a diák-szülő-tanár hár-
masára építenek. Az egészségességre törekvés az iskolai élet minden szintjére kiterjed: a pe-
dagógiai munka fontos mozzanata a fejlesztő pedagógusokkal, iskolaorvossal való szoros 
együttműködés. Ez a figyelem általános igényként/követelményként szervező ereje az iskolai 
folyamatoknak: pozitív hatása van a családok életére is. A Waldorf-iskolák higiéniai pedagógiai 
szerepe a magyar közoktatásban ezen a területen is érzékelhető. 
 
7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
Az új Waldorf-kerettanterv ajánlásaiban megfogalmazottak szerint az iskoláinknak töreked-
niük kell az inkluzív jellegű közösségépítésre: céljai között elhangzik, hogy elfogadó, együtt-
működő és ösztönző légkör jöjjön létre az iskolában. (A különböző készségbeli nehézségekkel 
küzdő diákok számaránya az osztályközösségben ne haladja meg az ország összlakossága szá-
mára eső átlagokat.) Ezen általános működési elv szerint a diákok személyiségfejlődésének 
egyik csúcspontja a gimnáziumban megvalósítandó szociális gyakorlat. Az egyéni felelősség-
vállalás gyakorlati próbája minden diákot szembesít az emberélet közösségi és egyéni határa-
ival is, megtapasztalják a valóságos segítség jelentőségét a szociális kapcsolatokban.   
 
8. Fenntarthatóság, környezettudatosság  
A Waldorf-iskolák fenntartásának biztos alapját adó szülői kör olyan tudatos döntést kell meg-
hozniuk, amikor ezt az iskolatípust választják gyermeküknek, amely már eleve feltételez egy 
más jellegű családi alapállást a világban. A környezettudatos magatartás szinte alapigényt tart-
ható számon mind az iskolafenntartói, mind az iskolaműködtetői oldalon. A tanterv felépülése 
már az alsóbb osztályokban folyamatos kapcsolatot igyekszik kialakítani a valós világgal, illetve 
a világ természetes folyamataival, régi mesterségek, tevékenységekkel való találkozás által a 
gyerekek olyan, az önfenntartó természetességgel működő történelmi gazdasági gyakorlatok-
kal ismerkednek meg, aminek önmagában példamutató értéke van. A felsős természettudo-
mányi tanterveknek pedig tematikailag is része képezik ezek a kérdések. 
 
9. Pályaorientáció  
A Waldorf-pedagógia egésze a tudatos én-t birtokló ember nevelésére irányul. Ezt célozzák az 
alapfokú művészeti nevelés nyolcadikos és tizenkettedikes éves záró munkái is. Az első vizsga 
nyolc év tanulmányainak, a kifejlődött képességeknek visszatekintő jellegű felmérése is; a má-
sodik vizsga elvárásként – mint a tizenkét éves Waldorf-képzés egyéni lezárása – már magában 
hordozza annak lehetőségét, hogy a diák jövendő életútjának irányai felé mozduljon. Ennek a 
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felismerési és ön-megismerési folyamatnak a támogatásara irányul tizenkét éven keresztül a 
művészeti nevelés, az életkorok sajátosságait figyelembe vevő tantervi koncepció, az iskolai 
gyakorlatok sora. A végső célkitűzés, hogy a diák egyéni adottságaiból is fakadó képességeiben 
kiteljesedve döntéseket meghozni tudó emberként hagyja el az iskolapadot.   
 
10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 
 Az új magyar Waldorf-kerettantervben két modulban megjelenik a gazdasági és pénzügyi ne-
velés. A pénz világunkat alakító szerepének tudatos végiggondolásán alapuló gazdaságtan-
tanterv az ötödiktől a nyolcadik osztályig alapvető gyakorlati-logikai készségeket igyekszik ki-
alakítani a gyermekekben; majd a kilencediktől a tizenkettedik osztályig tartó időszakban már 
nagyobb rálátást kíván adni a gazdaságot működtető, de akár a világgazdaság változásait meg-
határozó folyamatokra. 
 
11. Médiatudatosságra nevelés  
 A tudatos médiaismeret és - alkalmazás jelentőségét elismerve szintén külön tanterv készült: 
alapvető célunk itt is a médiától működésétől áthatott és befolyásolt mindennapi életünk ér-
tékelvű szervezésének, tudatos egyéni irányításának megtanulása. A médiát vezérlő erők 
(meg) ismerése, hatásmechanizmusainak megértése, a médiahasználat tudatosságának kiala-
kítása a diákoknál első rendű feladat: felismertetni velük a jó kommunikációs képességek ki-
alakításának, illetve annak meglétének milyen felelősségteljes szerepe van a társadalmunk 
életében.   
 
12. A tanulás tanítása 
Az új Waldorf-kerettantervben választható tantárgyként külön tantervi szakasz található a ta-
nulás tanulásáról. Már sok éves tapasztalat és gyakorlat alapján felépített tanterv, tanulást 
segítő könyvek alapján pontosan behatárolható az az életkor, amikor hatékonyan lehet ezt a 
képességet fejleszteni. A Waldorf-pedagógiában egy osztálytanítónak – aki nyolc évig vezeti 
osztályát – egyedülálló lehetősége és felelőssége is, hogy jártas legyen ezekben az eljárások-
ban. A Waldorf-pedagógia céljai között az élményszerű tanítás, a tanultak örömmel áthatott 
megélése, a megfigyelési-leírási gyakorlatok, a világ jelenségei iránti nyitottságra törekvő fi-
gyelem kialakítása, nem csupán szerepelnek, hanem a szakmódszertana is ezekből a célkitű-
zésekből indul ki. 
 
Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai referenciakerete 
és a kerettanterv 
 
 1. Anyanyelvi kommunikáció 
 A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történő kifeje-
zésének és értelmezésének képessége a társadalmi és kulturális kontextusok teljes skáláján – 
a munkahelyen, otthon és a szabadidőben.   
Kerettantervi ismeretek  
 Az alapszókincs, a funkcionális nyelvtan és stílusok, valamint a nyelvi funkciók biztos is-

merete.   
 A verbális interakció különféle típusainak (beszélgetés, interjú, vita stb.) és a különféle 

beszélt nyelvi stílusok fő jellemzőinek ismerete.   
  A kommunikációban használt verbális és non-verbális eszközök ismerete (a beszédhang 

minőségével kapcsolatos jellemzők, arckifejezések, testtartás és gesztusok rendszere).  



32 

 

  Az irodalmi szövegfajták (mese, mítosz, legenda, vers, lírai költemény, dráma, novella, 
regény) és fő jellemzőik, valamint a nem irodalmi szövegfajták (önéletrajz, pályázat, be-
számoló, cikk, esszé, beszéd stb.) és fő jellemzőik ismerete.  

  Az írott nyelv fő jellemzőinek az ismerete (hivatalos, hétköznapi, tudományos, zsurnalisz-
tikai, bizalmas stb.).  

  A nyelv és a kommunikációs formák időhöz, földrajzi, társadalmi és kommunikációs kör-
nyezethez való kötöttségének és változatosságának felismerése.   

 
Kerettantervi készségek  
 Különböző üzenetek közlése írásban és szóban, illetve azok megértése vagy másokkal való 

megértetése változatos helyzetekben, különböző céllal.   
  Különféle szövegek olvasása és megértése a különböző céloknak (információszerzés, ta-

nulás vagy szórakozás) és szövegtípusoknak megfelelő olvasási stratégiák alkalmazásával.   
  Különböző típusú és különféle célokat szolgáló írott szövegek alkotása. A szövegalkotás 

folyamatának nyomon követése (a vázlatkészítéstől az átolvasásig).   
  Írásbeli információk, adatok és fogalmak keresése, gyűjtése és feldolgozása a tanulás so-

rán, a tudás szisztematikus rendszerezése. A fontos információk kiszűrése a szövegértés, 
beszéd, olvasás és írás során.   

  Saját érvek meggyőző módon történő megfogalmazása szóban és írásban, valamint má-
sok írásban és szóban kifejtett nézőpontjainak a teljes mértékű figyelembevétele.    

 Komplex szövegek (előadások, beszélgetések, utasítások, interjúk, viták) alkotásához, elő-
adásához vagy megértéséhez használt segédeszközök (pl. jegyzetek, vázlatok, térképek) 
alkalmazása.   

 
 
Fő kerettantervi területei 
 Magyar nyelv és irodalom, történelem 
 
 
2. Idegen nyelvi kommunikáció 
 Az idegen nyelvi kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő 
megértésének, kifejezésének és értelmezésének képessége a társadalmi és kulturális kontex-
tusok megfelelő skáláján – a munkahelyen, otthon, a szabadidőben, az oktatásban és képzés-
ben – az anyanyelvtől különböző nyelve(ke)n, illetve az iskola tanítási nyelvén az egyéni igé-
nyek és szükségletek szerint.   
 
 
Kerettantervi ismeretek  
 A szókincs, a funkcionális nyelvtan, az intonáció és a kiejtés ismerete.   
 A verbális interakció különféle típusainak az ismerete (személyes és telefonon történő be-

szélgetés, interjú stb.).  
 Az irodalmi és nem irodalmi szövegfajták megfelelő körének ismerete (novella, vers, új-

ság- és folyóiratcikk, honlap, útmutató, levél, rövid beszámoló stb.).  
 A különböző beszélt és írott nyelvi stílusok (hivatalos, hétköznapi, zsurnalisztikai, bizalmas 

stb.) fő jellemzőinek ismerete.  
 A társadalmi konvenciók és kulturális szempontok, valamint a nyelvföldrajzi, társadalmi 

és kommunikációs környezethez való kötöttségnek és változatosságnak a felismerése. 
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Kerettantervi készségek  
 Szóbeli üzenetek meghallgatása és megértése a kommunikációs helyzetek megfelelő kör-

ében (ismerős, a személyes érdeklődési körhöz vagy a mindennapi élethez kapcsolódó 
témákról).  

  Beszélgetés kezdeményezése, folytatása és befejezése ismerős, a személyes érdeklődési 
körhöz vagy a mindennapi élethez kapcsolódó témákról.  

 Különféle témákról szóló, nem szakszövegnek minősülő, illetve – egyes esetekben – is-
mert területhez tartozó témáról szóló, szakszövegnek minősülő írott szövegek olvasása és 
megértése, valamint különböző típusú és különféle célokat szolgáló írott szövegek alko-
tása megfelelő helyzetekben.  

 Segédeszközök (pl. jegyzetek, ábrák, térképek) megfelelő használata szóbeli és írásbeli 
szövegek (beszélgetés, útmutató, interjú, beszéd stb.) megértéséhez vagy alkotásához.  

 A nyelvtanulást szolgáló önálló tevékenységek megfelelő körének kezdeményezése és 
folytatása.  

 
Fő kerettantervi területei  
Idegen nyelvek 
 
3. Matematikai kompetencia  
A legalapvetőbb szinten a matematikai kompetencia az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a 
százalékok és a törtek használatának képességét foglalja magában fejben és írásban végzett 
számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása céljából. Magasabb szinten a 
matematikai kompetencia a matematikai gondolkodásmód (logikus és térbeli gondolkodás) és 
a valóság magyarázatára és leírására egyetemesen használt matematikai kifejezésmód (kép-
letek, modellek, geometriai ábrák, görbék, grafikonok) használatára való képesség és készség 
az adott kontextusnak megfelelően.  
 
 Kerettantervi ismeretek  
 A számok és mértékegységek biztos ismerete és a mindennapi kontextusokban való hasz-

nálata, amely a számtani alapműveletek és a matematikai kifejezésmód alapvető formái-
nak – a grafikonoknak, képleteknek és statisztikáknak – az ismeretét foglalja magában.  

  A matematikai kifejezések és fogalmak biztos ismerete a legfontosabb geometriai és al-
gebrai tételeket is beleértve.   

  A matematika segítségével megválaszolható kérdésfajták ismerete és megértése.  
 
 Kerettantervi készségek  
 A matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazása: az összeadás és kivonás, szorzás 

és osztás, százalékok és törtek, mértékegységek a mindennapi életben felmerülő problé-
mák megközelítése és megoldása.  Például: a vásárlás során (árak összehasonlítása, mér-
tékegységek, ár-érték arány ismerete);  

  A mások által előadott indoklás követése és értékelésre és az indoklás alapgondolatának 
felismerése.  

  A matematikai jelek és képletek használata, a matematika nyelvének dekódolása és ér-
telmezése, valamint a matematika nyelve és a természetes nyelv közötti összefüggések 
felismerésre.  
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  Matematikai gondolkodás és érvelés, a matematikai gondolkodásmód elsajátítása: abszt-
rakció és általánosítás, ha a kérdés megköveteli, matematikai modellezés, azaz (modellek 
elemzése és készítése) meglévő modellek használata és alkalmazása a feltett kérdés meg-
válaszolásához.  

  Matematikai feladatok, jelenségek és szituációk különféle leírásainak, ábrázolásainak 
megértése és alkalmazása (jelentés megfejtése, értelmezése és az ábrázolásmódok kö-
zötti különbségtétel), valamint a leírás- és ábrázolásmódok közötti választás és váltás az 
adott helyzet követelményeinek megfelelően.  

  A kritikai gondolkodásra való hajlam; különböző matematikai állítások (pl. állítás és felte-
vés) megkülönböztetése; matematikai bizonyítások megértése, fogalmak alkalmazási kö-
rének és korlátainak a felismerése.  

  Segédeszközök és egyéb eszközök (köztük informatikai eszközök) használata.   
 
Fő kerettantervi területei  
Matematika, gazdasági ismeretek, informatika   
 
4. Természettudományi és technológiai kompetenciák  
A természettudományi kompetencia azoknak az ismereteknek és módszereknek a használa-
tára való képesség és készség, amelyekkel a természettudományok a természeti világot ma-
gyarázzák. A technológiai kompetencia ennek a tudásnak az alkalmazása a természeti környe-
zet átalakításában az ember felismert igényeire vagy szükségleteire válaszolva.   
 
Kerettantervi ismeretek  
 A természeti világ és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek az ismerete.  
 A technológia és más területek – tudományos fejlődés (pl. az orvostudományban), társa-

dalom (értékek, erkölcsi kérdések), kultúra (pl. a multimédia) és a környezet (környezet-
szennyezés, fenntartható fejlődés) – közötti összefüggések megértése.  

 Kerettantervi készségek  
 A technológiai eszközök és gépek, valamint tudományos adatok és megállapítások fel-

használása, illetve az azokkal való munka valamilyen cél vagy következtetés elérése érde-
kében.  

 A tudományos kutatás lényegi jellemzőinek felismerése.  
 Következtetések és a kidolgozásukhoz vezető gondolatmenet ismertetése.   
 
 
Fő kerettantervi területei  
Természettudományos tantárgyak: biológia, fizika, kémia, földrajz és a gazdasági és társada-
lomismeret   
 
5. Digitális kompetencia  
A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak (ITT) magabiztos és kriti-
kus használatára való képesség a munkában, a szabadidőben és a kommunikációban. Ezek a 
kompetenciák a logikai és kritikai gondolkodással, a magas szintű információkezelési készsé-
gekkel és a fejlett kommunikációs készségekkel állnak kapcsolatban. Az információs és kom-
munikációs technológiák (IKT) alkalmazásához kapcsolódó készségek a legalapvetőbb szinten 
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a multimédia technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemu-
tatását és átadását, valamint az internetes kommunikációt és a hálózatokban való részvétel 
képességét ölelik fel.   
 
Kerettantervi ismeretek 
 Az ITT természetének és a mindennapi élet különféle kontextusaiban betöltött szerepének, 
illetve lehetőségeinek alapos ismerete, amely magában foglalja:  
 a legfontosabb számítógépes alkalmazások, köztük a szövegszerkesztés, a táblázatkeze-

lés, az adatbázisok, az információtárolás és - kezelés ismeretét;   
  az internet és az elektronikus kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) használata által 

nyújtott lehetőségek, valamint a valóság és a virtuális világ közötti különbségek felisme-
rését;  

  az ITT felhasználási lehetőségeinek az ismeretét a személyiség kiteljesítését, a társadalmi 
beilleszkedést és a foglalkoztathatóságot elősegítő kreativitás és újítás terén;  

  a rendelkezésre álló információk megbízhatóságának és érvényességének (elérhető-
ség/elfogadhatóság) alapszintű megértését és annak felismerését, hogy az ITT interaktív 
használata során bizonyos etikai elveket tiszteletben kell tartani.   

 
Kerettantervi készségek  
Mivel az információs társadalom technológiáinak alkalmazására egyre több lehetőség van a 
mindennapi életben, így a tanulásban és a szabadidőben, a szükséges készségek a következők:  
 elektronikus információk, adatok és fogalmak keresése, gyűjtése és feldolgozása (létreho-

zása, rendszerezése, a fontos és nem fontos, szubjektív és objektív, a valóságos és a virtu-
ális közötti különbségtétel), valamint szisztematikus módon történő felhasználása;  

  a megfelelő segédeszközök (prezentációk, grafikonok, táblázatok, térképek) használata 
összetett információk létrehozása, bemutatása vagy értelmezése céljából;  

  internetes oldalak elérése és az azokon történő keresés, valamint internet alapú szolgál-
tatások, pl. vitafórumok és elektronikus levelezés használata;  

  az ITT használata a kritikai gondolkodás, kreativitás és újítás szolgálatában különböző 
kontextusokban otthon, a szabadidőben és a munkahelyen. 

 
Fő kerettantervi területei  
Informatika   
 
6. A tanulás tanulása 
 A „tanulás tanulása” a saját tanulás önállóan és csoportban történő szervezésének és szabá-
lyozásának a képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony időbeosztás, a problé-
mamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, va-
lamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban – otthon, a munkahelyen, az 
oktatásban és képzésben – történő alkalmazásának képessége. Általánosabban fogalmazva a 
tanulás tanulása erőteljesen befolyásolja azt, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai 
pályafutásának irányítására.   
 
Kerettantervi ismeretek  
 Saját kedvelt tanulási módszerek, erősségek és gyengeségek, készségek, alkalmasság értő 

ismerete.   
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Kerettantervi készségek  
 A tanulás önálló irányítása. A tanulás időbeosztása, autonómia, fegyelem, kitartás és in-

formációkezelés a tanulási folyamat során.  
 Hosszabb és rövidebb ideig tartó koncentráció.  
 A tanulás tárgyára és céljára irányuló kritikai reflexió.  
 A kommunikáció, mint a tanulási folyamat része, a szóbeli kommunikáció megfelelő esz-

közeinek (intonáció, gesztusok, mimika stb.) alkalmazása, valamint különféle multimédia-
üzenetek (írott vagy beszélt nyelv, hang, zene stb.) megértése és létrehozása révén.  

 
Fő kerettantervi területei  
Közismereti, készség- és művészeti tárgyak   
 
7. Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák  
A személyközi kompetenciákhoz tartoznak mindazok a viselkedésformák, amelyeket az egyén-
nek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a 
társadalmi életben, és szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat. A személyközi kom-
petenciák nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos érintkezésben és mind a köz-
, mind a magánélet területén.  
 
 Kerettantervi ismeretek  
 A különböző társadalmakban általánosan elfogadott vagy támogatott viselkedési szabá-

lyok és viselkedésmódok ismerete.  
 Az egyén, csoport, társadalom és kultúra fogalmak ismerete, illetve e fogalmak fejlődésé-

nek a megértése a történelem során.  
 Az egészségmegőrzés, a higiénia és a táplálkozás szabályainak ismerete és ezek kamatoz-

tatása a saját életben és a család életében.  
 Az interkulturális dimenzió szerepének a megértése az európai és más társadalmakban. 

    
Kerettantervi készségek  
 Konstruktív kommunikáció különféle társadalmi helyzetekben (tolerancia mások nézetei-

vel és viselkedésével szemben; az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítása).  
 Mások bizalmának és együttérzésének kiváltása.  
 A nemzeti kulturális identitás tudatosítása és megértése Európa és a világ többi részének 

kulturális identitásával való kölcsönhatásainak az ismeretében.   
 
Fő kerettantervi területei 
Magyar nyelv- és irodalom, történelem, idegen nyelvek, társadalomismeret  
 
8. Állampolgári kompetenciák  
Az állampolgári kompetenciák átfogóbbak, mint a személyköziek, mivel társadalmi szinten 
működnek. Azoknak a kompetenciáknak a halmazaként írhatók le, amelyek az egyén számára 
lehetővé teszik az állampolgári szerepvállalást.   
 
Kerettantervi ismeretek  
 A polgári jogok és a lakóhely szerinti ország alkotmányának és kormánya működésének az 

ismerete.  
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  A helyi és nemzeti szintű kormányzat kulcsszereplőinek, a politikai pártoknak és az általuk 
hangoztatott politikai nézeteknek az ismerete.  

  A demokrácia és az állampolgárság fogalmainak és az azokról szóló nemzetközi nyilatko-
zatoknak (köztük az Európai Unió alapjogi chartájának és a Szerződéseknek) az ismerete.  

  A nemzeti, az európai és a világtörténelmet befolyásoló legfontosabb események, áram-
latok és változást kiváltó szereplők, valamint Európa és szomszédai jelenlegi helyzetének 
az ismerete.  

  A kivándorlás, bevándorlás és a kisebbségek fogalmának ismerete európai és világvi-
szonylatban.   

Kerettantervi készségek  
 Részvétel az iskola, a település/lakóhely életében.  
 Vélemény megfogalmazása a helyi, illetve a tágabb közösséget érintő problémák iránt; 

érdeklődés és a problémamegoldásban való részvétel révén.  
 A közintézményekkel való hatékony érintkezés.  
 Az EU által kínált lehetőségek kihasználása.   
 Az országban beszélt nyelv használatához szükséges készségek.  
 
Fő kerettantervi területei  
Történelem, gazdasági és társadalomismeret  
 
 9. Vállalkozói kompetencia  
A vállalkozói kompetenciának egy aktív és egy passzív összetevője van: egyrészt a változás 
kiváltására való törekvés, másrészt a külső tényezők által kiváltott újítások üdvözlésének és 
támogatásának a képessége. A vállalkozói kompetencia része a változáshoz való pozitív viszo-
nyulás, az egyén saját (pozitív és negatív) cselekedetei iránti felelősség vállalása, a célok kitű-
zése és megvalósítása.  
 
 Kerettantervi ismeretek  
 A rendelkezésre álló lehetőségek ismerete és az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti 

tevékenységeihez illeszthető lehetőségek felismerése.  
 
 Kerettantervi készségek  
 A tervezés, szervezés, elemzés, kommunikáció, cselekvés, eredményekről való beszámo-

lás, értékelés és dokumentáció készségei.  
 Projektek kidolgozásához és végrehajtásához szükséges készségek.  
 Az együttműködésre épülő, rugalmas csapatmunka.  
 A személyes erősségek és gyengeségek felismerése.  
 Az események elébe menő cselekvés és a változásokra való pozitív reagálás.  
 A kockázatok felmérése és kellő időpontban és módon történő vállalása.  
 
 Fő kerettantervi területei  
Gazdasági- és társadalomismeret, gyakorlatok, éves munkák 
 
10. Kulturális kompetencia 
 A gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, irodalom, 
szobrászat és festészet – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában. 
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Kerettantervi ismeretek  
 Az emberiség történelméről tanúskodó jelentős kulturális alkotások alapszintű ismerete, 

beleértve a populáris kultúrát is.  
 A nemzeti és európai kulturális örökség és ezek világban elfoglalt helyének az ismerete.  
 Az európai kulturális és nyelvi sokszínűség tudatosítása.  
 A közízlés alakulásának és az esztétikai tényezők mindennapi életben betöltött fontossá-

gának a felismerése.  
 
 
 Fő kerettantervi területei 
 Művészeti tanulmányok - esztétika, képzőművészeti tárgyak, történelem, irodalom 
 
A köznevelési rendszer egyes feladatainak megjelenése a kerettantervben 
 
Etika/Erkölcstan  
      
A Nemzeti Alaptantervben meghirdetett egyik alapgondolat: „Az erkölcsi nevelés a minden 
emberben jelen lévő erkölcsi érzék kiművelését jelenti; ami nem kifejezetten egyik vagy másik 
tantárgy feladata.” Sok ponton megfelel ennek az elvnek a Waldorf-kerettanterv: számos le-
hetőséget biztosít arra, hogy különböző tantárgyak hatékony eszközei legyenek az erkölcsi ne-
velésnek. A Waldorf-iskola életre hívása eleve feltételez közösségi akaratot és folyamatos kö-
zösségépítő tevékenységeket: olyan szülői együttműködést igényelnek az iskolai élet minden-
napjai, az intézmény fenntartása, amely csak tudatos, mélyen etikai jellegű döntéseken ala-
pulhat. Az önigazgató tantestületi együttműködés is példaértékű cselekedet mind a diákok, 
mind a családok számára. Az, hogy az iskolák évrendje a keresztény kultúrkör szellemi műkö-
déséhez kötődik, élővé teszi a kötődést az európai hagyományokhoz. Tantárgyaink közül a sza-
bad vallás tanterve az, amelyik legközvetlenebb módon felveti, s a lehető leggyakorlatibban 
tárgyalja is az alapvetői emberi etikai kérdéseket. Az ünnepeink tárgyalásakor már tettünk 
utalásokat, milyen általános emberi értékekhez, keresztény hagyományokhoz kapcsolódunk 
általuk. Ezen események életre hívásához tudatosan átgondolt és felépített iskolai működésre 
van szükség: a változás és a hagyományokhoz kötődés kiegyenlítési folyamatát kell örökösen 
éltetni. Tantervünk horizontális és vertikális felépítésében is egy mélyebben végiggondolt mo-
ralitás fejeződik ki: tantárgyi összefüggések, témaválasztások, tantervi ívek a gyermekek élet-
kori sajátosságainak embertani ismeretein alapszanak. A Waldorf-tanári működésnek egyik 
alappillére a folyamatos részvétel a tanártovábbképzéseken, iskolák közötti pedagógiai tanári 
konferenciákon. A társadalmi elkötelezettség intézményi kifejeződése a Waldorf-iskolák szak-
mai és érdekvédelmi szervezetének, a Magyar Waldorf Szövetségnek a léte. 
A tanterveinknek jelen szűk keretek között a szabad vallás fent említett szerepén túl még há-
rom vonulatát szeretnénk felmutatni. Az emberi történetek által való nevelés: alsóbb évfolya-
mokon a népmesék, állattörténetek, szentek élete, bibliai teremtéstörténet megismerése ré-
vén találkoznak a gyerekek archetipikusan eredendő morális kérdésekkel. Ez a folyamat az in-
dividuális életlehetőségek mintáit adó életrajzok elbeszélésével folytatódik a felsőbb évfolya-
mokban. A történelem tanításának megjelenésével, az emberiség történetének megismerésé-
vel már ötödik osztálytól megvalósul a NAT egy másik célja az etika tanításával: amely „feltárja, 
és fogalmilag megragadhatóvá teszi azokat az értékelveket, amelyeken a társadalmi együtt-
élés bevett normái alapulnak és segíti a kulturális sokszínűség értékének felismerését”. A kö-
zépiskolában már nem csupán a humán tantárgyak adják meg a lehetőséget arra, hogy tiszta 
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filozófiai értelemben vitassanak meg etikai kérdéseket: a természettudományos tanulmányok 
idején sorra vetődnek föl fejlődéselvű korunk sok-sok ellentmondásosságot hordozó és morá-
lis kérdéseket feszegető gondjai.   
 
Mindennapos testmozgás 
A NAT fejlesztési területek és nevelési célok fejezetében az alábbiak is elhangoznak: „Az egész-
séges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez.” 
A mindennapos testmozgás megjelenése a Nemzeti Alaptantervben olyan – régen megelőle-
gezett – új mozzanat, amely a Waldorf-pedagógia alapvető célkitűzéseivel teljesen egybeesik: 
alsóbb évfolyamokon az epochális tanítás legjellemzőbb gyakorlataként alkalmazott 105 per-
ces mindennapi főtanítás ritmikus részeként tudatosan alkalmazott eszköze a pedagógiánknak 
a dramatizált játékok által, a betűírásban, a számolás gyakorlásában megvalósuló mozgás. A 
főtanítás után tartott hosszú szünetek egyik célja szintén a megfelelő mozgásidő biztosítása. 
Az Euritmia mozgásművészeti tantárgy tizenkét évfolyamon keresztül egyedi része a Waldorf-
tantervnek. A Waldorf-pedagógia sajátos testnevelési módszere, a Bothmer-gimnasztika pe-
dig a különböző életkorok sajátosságaira felépített tudatos rendszerével szintén a mozgás el-
sőrendűségének elfogadásán és ismeretén alapszik. A mindennapos testmozgásról elmond-
hatjuk, hogy nem csupán céljaink, hanem pedagógiai eszközeink közé tartozott: mindig is gya-
korlata volt pedagógiánknak.   
 
Művészeti nevelés 
 A Waldorf-pedagógia egyik alappillére a művészeti nevelés. Alapelgondolásunk, hogy a mű-
vészetek általi (s nem művészetre, vagy művésszé) nevelésnek, ugyanúgy, mint a mindennapi 
testmozgásnak döntő szerepe van az akarati nevelésben. Az általános Waldorf-képzés tizenkét 
éve alatt a zenei, képzőművészeti, drámai és tánc( - mozgás) - művészeti képzésnek is szerepe 
van. Nem „csak” egyiknek vagy másiknak, hanem arányosan megalkotva egy-egy évfolyam pe-
dagógiai munkáját: mindegyiknek a tizenkét évfolyamon keresztül. A négy művészeti szakág 
minden évfolyamon általánosan megjelenik a kerettantervben. Legalább háromezer órában 
végeznek művészeti tevékenységet a Waldorf-diákok a tizenkét év alatt. Kialakult képessége-
ikről ünnepeken előadásokon, belső iskolai kiállításokon, kis-koncerteken, drámabemutató-
kon, s nem utolsó sorban nyolcadikos és tizenkettedikes zárómunkáik elkészítésekor és az 
összművészeti erényeket felmutató színdarab bemutatóikon tesznek tanúbizonyságot. A cél 
természetesen a világ jelenségeire nyitottabb, illetve a zajló életbe beépülni tudó, alkotó-te-
vékeny személyiség életre segítése.   
 
 

2.4. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasz-
tás szabályai 

 
A választható fakultációs tantárgyak a következők: magyar nyelv és irodalom, történelem, ma-
tematika, fizika, angol nyelv, rajz és vizuális kultúra, művészettörténet, informatika. 
A Waldorf-pedagógia gyakorlata szerint iskolánkban évfolyamonként egy-egy osztály van, így 
egy-egy tantárgyat csak egy pedagógus tanít. A fakultációs órákat a felső tagozaton tantár-
gyanként egy pedagógus tartja. 
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A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti nem kötelező tanórai foglalkozások, - a to-
vábbiakban „szakkörök” - szabályozása: Iskolánkban a tanulók és szülők igényei szerint szak-
köröket szervezhetnek a pedagógusok, amely szakkörök éves munkatervét minden évben 
szeptember 10-ig kell a Pedagógus Konferenciának elfogadtatnia. A szakkörök munkatervét az 
Iskola éves tervéhez mellékletként csatoljuk. 

2.5. Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése 

Választható érettségi felkészítés középszinten: biológia, informatika, vizuális kultúra, földrajz, 
fizika, művészettörténet, ének-zene, élő idegen nyelv -német nyelv. 
Választható érettségi felkészítés emelt szinten: magyar nyelv és irodalom, történelem, mate-
matika, földrajz informatika, élő idegen nyelv – angol nyelv (részletesen a Pedagógiai Program 
I. számú melléklete Helyi tanterv tartalmazza). 
 

2.6. Egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű vizsga témakörei 

A vizsgakövetelményeket a Pedagógiai Program I. számú melléletként meg lehet tekinteni, 
amelyeket a 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményei-
ről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról (2017.jan.1-től) „Az érettségi vizsga 
részletes követelményeiről” címmel. 
 
Az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban alkalmazott fej-
lesztési feladatokat és követelményeket a NAT és „Az érettségi vizsga részletes követelménye-
iről” 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról előírt módon végezzük, amelyek megtalálhatók 
a Pedagógiai program mellékletében. 
 

2.7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban történő ellenőrzései és értékelési 
módja, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

 
Általános elvek 
Értékelni annyi, mint „tisztán látni, mélyen megérteni a másikat, és tisztelettel viseltetni az így 
megszerzett tudás iránt.” 
Az értékelés átszövi a Waldorf-pedagógia egészét. Azt tekinthetjük példaértékű gyakorlatnak, 
amikor az önmaga munkáját és eredményeit rendszeresen értékelő tanár tapasztalatokat von 
le a napi pedagógiai-emberi folyamatokból, és azokat visszaáramoltatja az osztálytermi mun-
kába. A Waldorf-pedagógia az értékelést, mint a gyermek megismerésének és megértésének 
eszközét fogja fel. Minél pontosabbak és átfogóbbak a tanár megfigyelései, annál mélyebben 
képes megérteni a gyermeket. A gyermeknek ez az alaposabb megértése elősegíti a gyermek 
pozitív fejlődését. Ideális körülmények között az értékelésnek az lehet a legfőbb eredménye, 
hogy a gyermek használható segítséget kap, és új fejlődési lehetőségek tárulnak fel számára. 
Az értékelés átalakulásokat eredményezhet a tanításban és a tanulásban egyaránt.  
Az értékelés két lényegi funkciót lát el: segíti a tanítási folyamatot és normákat teremt. Az 
előbbi visszajelzést ad a szülők és a tanulók számára, és teljes előmenetelük tükrében ad képet 
a tanulók hozzáállásáról, magatartásáról és képességeiről. Az értékelésnek ez a módja forma-
tív, folyamatos, párbeszédre épül és a minőségen alapul. Az értékelés második fajtája külső 
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megfigyelés formájában történik, speciális eredményekre vonatkozó, mérhető adatokkal szol-
gál, megállapítja, hogy a tanuló mire képes és mire nem, valamint szelekciót tesz lehetővé. Az 
értékelés formatív és összegző voltának saját helye van a tanításban; bármelyiket helytelenül 
alkalmazva azonban visszahat a fejlődésre.  
A formatív értékelés központi szerepet játszik a Waldorf-pedagógiában. Ez a tanár, a tanító és 
az óvónő élethosszának megnyilvánulásain keresztül jut kifejezésre, akik a gyermek életében 
hosszú távú folyamatosságot képviselnek. Minden tanár abból a feltételezésből indul ki, hogy 
az előtte álló gyermek sokkal nagyobb lehetőségeket rejt magában, mint ami a jelenben meg-
mutatkozik. A gyermek egész eddigi életútja azt az utat tárja elénk, ahogyan a gyermek indivi-
dualizációja fejlődött, és képet ad arról, hogy a benne rejlő lehetőségeket mennyire sikerült 
kiaknázni. Ez a benne rejlő lehetőség többek között abban jut kifejezésre, hogy miként éli meg 
a gyermek a kulcsfontosságú fejlődési fázisokat, hogyan tanul, és hogyan birkózik meg azokkal 
a nehézségekkel, amelyekkel az élet szembesíti. Ennek a fejlődési útnak a megfigyelése, és az 
erre való válaszadás a formatív értékelés elsődleges célkitűzése. A csupán formális, adminiszt-
ratív értékelés túlsúlya megöli a tanári intuíciót és kezdeményezőkészséget, bármilyen érté-
kelés hiánya azonban magában hordozza a szubjektivitás és az önkényesség veszélyét.  
 
Folyamatos értékelés 
Az értékelésnek két szintje van: az egyik a tanár folyamatos megfigyeléseiből alakul, a másik 
pedig a formális visszajelzésekből. A tanár által folyamatosan végzett megfigyelések kiterjed-
nek a gyermeknapi iskolai tevékenységére, munkájára, szociális kapcsolataira, órai jelenlétére, 
otthoni feladatainak elvégzésére, a vele kapcsolatos szokatlan jelenségekre  –  atipikus maga-
tartás, otthoni vagy szociális krízisek, betegségek.   
A megfigyelésekből származó jegyzeteket kiegészítik a szaktanárok a gyermek szakórákon 
nyújtott teljesítményével. Az év során összegyűlt észrevételeket az osztálytanító és a szakta-
nárok összegzik a gyermek  év végi bizonyítványában. A gyermekről készített feljegyzések 
emellett tartalmazhatják: a tanári konferenciákon készült gyermekmegfigyelések összefogla-
lásait, az iskolaorvos jelentéseit, a teljesítményt mérő epocha-zárók és dolgozatok, a gyermek 
képességeit felmérő vizsgálatok eredményeit, a különleges – pl. fegyelmi - helyzetekről és 
megoldásaikról szóló beszámolókat, az előző iskolákból származó dokumentumokat, egyes 
esetekben a fejlesztő- és gyógypedagógusok külön foglalkozásairól szóló visszajelzéseket, 
„külső” szakemberek - pl.: logopédus - jelentéseit. Rendkívül fontos, hogy az iskolánkban min-
denki számára világos rendszer alakuljon ki az értékelések elkészítésére, ezeknek megfelelő, 
elfogadott formája legyen, és világos legyen a hozzáférésük lehetősége.   
 
  
Nyomon követés    
Az osztálytanító nyomon követi a gyermek íráskészségében, számolásában, koordinációjában 
és szociális viselkedésében történt előmenetelét, és a fejlesztő pedagógusokkal összeállított 
felmérések segítségével feljegyzést is készíthet erről. Az óráikat a tanárok tervezik meg, figye-
lembe véve a gyermekek képességeit és teljesítményeit. Ezeket az óraterveket, melyek integ-
rálódnak az egész iskola tantervébe, az osztálytanítók és a szaktanárok a rendszeres tanári 
konferenciákon megosztják egymással. A közös pedagógiai elképzeléseiket és tapasztalataikat 
a tanárok segítségként használják föl a tananyag megtervezésében és az adott osztály aktuális 
állapotrajzának felállításában. 
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Bizonyítványok  
A szülők a Pedagógus Konferencia által jóváhagyott arculat szerint éves bizonyítvány formájá-
ban összefoglalást kapnak az értékelésekről. Ez a dokumentum általában a következőket tar-
talmazza: Az osztálytanító jellemzése a gyermekről, mint egész személyiségről, rávilágítva erős 
oldalaira és gyengéire. A gyermek részvételének (figyelme intenzitásának, együttműködési 
készségének, reakcióinak), a különböző tárgyakban tanúsított előmenetelének és képességei-
nek, (ideértve a megértési, verbális és írásbeli képességeit) szociális viselkedésének, (bele-
értve, hogy mennyire figyel másokra, mennyire tud másokkal együttdolgozni) és aktivitásának 
(idetartoznak a bemutatott munkái, azok külalakja, befejezett feladatai) értékelése, részvételi 
szintjének, reakcióinak és érzelmi-esztétikai fejlődésének összegzése. Az éves jelenlétének és 
munkájának összegzése. Az összes tantárgyban tanúsított tanulmányi előmenetele. A bizo-
nyítványvers, amely egy olyan képet ragad meg, mely segítséget nyújthat a gyermek jövőbeni 
fejlődéséhez. A 8. osztályos Éves Munka minősítése, mely egyben a Művészeti Alapvizsga is. 
A 12. év végi Waldorf Mester Munka konzulens által írt szöveges értékelése és az egyedileg 
készített érdemjegyes záró-bizonyítványa. Az állami bizonyítvány, melyben pecsét igazolja, 
hogy a pedagógiai programunk alapján szöveges értékelést adunk, illetve amennyiben a ta-
nuló továbbhaladásához szükséges a szöveges értékelést érdemjegyekre váltjuk, melyet mel-
lékletben csatolunk az állami bizonyítványba. Az érettségit tett tanulók érettségi bizonyítvá-
nyok.   
 
Értesítők  
A mi intézményünkben célravezetőnek tartottuk negyedik osztálytól olyan értékelési rend-
szert – egyrészt írásbeli formában, másrészt minősítő skála alapján – kiépíteni, ahol megjelenik 
az, hogy a tanuló miként teljesítette a kijelölt célokat. Minden tantárgynak megvan a maga 
külön kritériuma rendszere az értékelésben, és az értesítő egy összegzéssel zárul, amelyben a 
tanár a fejlődésre vonatkozó lehetőségeket veti fel. A 8. osztályból való tovább haladás más 
intézménybe és a felvételi folyamat sajnos kikerülhetetlenné teszi, hogy a szöveges értékelé-
sek végül még is megjelenjenek osztályzatok formájában. Ezért a hetedik év végi, és a nyolca-
dik osztály félévi szöveges értékelését azoknál a gyerekeknél, akik más intézményben kívánnak 
tovább tanulni, jegyek formájában is megjelenítjük. Ezzel nem értünk egyet, de egyelőre nem 
tehetünk mást. A 11. osztálytól belép az érdemjegyekkel történő értékelés is, hogy megfelel-
jünk az állami érettségi és felvételi rendszer követelményeihez való csatlakozásnak.  
 
Gyermekmegfigyelések   
Gyermekmegfigyeléseket nemcsak olyan gyermekek esetében végezhetünk, akik viselkedé-
sükben, vagy tanulmányaikban különleges elbánást igényelnek, különleges képességűek, ha-
nem az adott iskolába járó valamennyi átlagos képességekkel rendelkező tanuló esetében is. 
Ezek a megfigyelések a gyermeket tanító tanárok részvételével történnek, de jelen lehetnek 
más szakemberek, mint például az iskolaorvos vagy az iskolában tevékenykedő fejlesztő peda-
gógusok is.  A megfigyelések kiterjednek a gyermek fizikai állapotára, mozgására, az osztályon 
belüli és kívüli (pl. otthoni) magaviseletére, amennyiben vannak, egyéb vizsgálati eredmé-
nyekre, művészeti munkákra, a más gyermekekkel és felnőttekkel való kapcsolatára, a tanulási 
és munkaszokásokra, az otthoni körülményekre, az iskolai munkára, a házi feladatokra, a szol-
gálatkészségére, részvételére az iskolában, a különböző tárgyakhoz és iskolai tevékenységek-
hez való viszonyára. Ezeket a megfigyeléseket a tanárok a rendszeres tanári konferenciák ke-
retében megosztják az egész tantestülettel. A folyamat lezárásakor a megfigyelést végző ta-
nárok megpróbálnak utakat és lehetőségeket felvázolni, melyek segítséget jelenthetnek a 
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gyermek fejlődésében, de néha már a tanári kar kitüntetett figyelme is jó hatással van a gyer-
mekre 
 
Osztálymegfigyelések  
A rendszeres osztálymegfigyelések az osztálytanító vagy bármely szaktanár kezdeményezé-
sére az osztályban tanító szaktanárok részvételével történnek. Ezek a megbeszélések az adott 
osztály pillanatnyi állapotáról alkotott kép megformálását jelentik a tudásszinttől a szociális 
dinamikáig. Egy osztályról átfogó felmérés készül, amikor egy bizonyos fejlődési csomópontot 
ér el, például második osztály végén, illetve amikor a középiskolába lép. Osztálymegfigyelésre 
kerülhet sor, ha egy új tanár veszi át az osztályt, vagy ha a szaktanárok közösen úgy ítélik meg, 
hogy az osztály különleges figyelmet érdemel. Az osztálymegfigyelések különböző dolgokra 
koncentrálhatnak a tudásszinttől a szociális dinamikáig. Az osztályról nagyobb felmérés készül, 
amikor a középiskolába lép.  
Az értékelés párbeszéd a tanító, a szülő, valamint a gyermek között, kiterjed a diák napi iskolai 
tevékenységére, hosszabb távú fejlődésére, szociális kapcsolataira, a munkához való hozzáál-
lására, stb., amelyet tanév közben élőszóban, beszélgetésekben, félévkor és a tanév végén 
pedig írásos, szöveges formában tudatunk a szülőkkel, gyermekekkel. Valójában a gyermekek 
megismerésének eszköze, ilyen módon a gyerekek sok szempontú megfigyelése, amely segíti 
a tanárt abban, hogy hogyan támogassa a tanulókat a további fejlődésében. Minden gyermek 
esetében figyelembe vesszük, hogy mennyit fejlődött a tanévben önmagához képest, és nyo-
mon követjük, hogy elsajátította-e az adott évfolyamnak megfelelő követelményeket. A gyer-
mek erősségeire támaszkodva, azokból kiindulva próbáljuk az egyéni előrehaladásukat segí-
teni. A gyermek így elfogadást és támogató légkört érzékel. Törekszünk arra, hogy tanulóink 
mindig az életkoruknak megfelelő otthoni feladatokat kapjanak, amelyek a gyermekek belső 
motivációjára építve érdekesek, s fő céljuk az otthoni munkaszokások kialakítása. Középtago-
zaton egyre több önálló feladatot kapnak a gyerekek (például: kutatómunka, kiselőadás, fü-
zetmunka), s a különböző tantárgyakból tudáspróbák, szóbeli feleletek, művészi munkák al-
kalmával mutatják be ismereteiket, amelyeket a tanár szövegesen, pontszámokkal, illetve kb. 
hatodik osztálytól százalékosan értékel. A nyolcadik osztályt a diákok éves munkájuk bemuta-
tásával zárják. Egyfelől mindenki egész tanéven át dolgozik egy általa választott témán, és ön-
állóan elkészít egy ahhoz kapcsolódó művészeti munkát. A gyerekek minden tanév végén szö-
veges bizonyítványt kapnak, amely ötödik osztályig elsősorban a szülőknek, hatodik osztálytól 
a gyermekek számára adnak visszajelzést az adott évben feldolgozott tananyagról és a gyer-
mek általános fejlődéséről. A bizonyítványnak a szöveges értékelésen kívül fontos része a ta-
nító által a gyermeknek adott vers. A bizonyítvány másolata és minden egyéb, a gyermek tel-
jesítményével kapcsolatos írásos dokumentum az iskolában kerül megőrzésre. 
 
 
Írásbeli számonkérések   
 Az epochazáró és szaktantárgyi témazáró dolgozatokat előre be kell jelenteni és előtte össze-
foglaló órát kell tartani.  Az epocha záró dolgozat megírásának minimum ideje 60 perc és a 
szaktantárgyi témazáró dolgozat megíratásának ideje minimum egy teljes tanóra, azaz 45 
perc.  Egy nap maximum két összefoglaló dolgozat íratható.  A megíratott dolgozatokat a tanár 
egy hét alatt kijavítja, de legkésőbb a megíratás után két héten belül kijavítja, amit ki kell osz-
tani a tanulóknak.   A dolgozat kiosztása után a dolgozatok értékelését és a helyes megoldást 
a tanulókkal meg kell beszélni.  Az a tanuló, akinek dolgozata nem sikerült a képességeinek 
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megfelelő színvonalúra, vagy értékelhetetlen volt az két héten belül javíthat.  Minden epo-
chazárót kétszer lehet javítani, sikertelen dolgozatok esetén, évvégén van lehetőség a javí-
tásra.   Az írásbeli felelet bejelentés nélkül is íratható.  Az írásbeli feleletet legkésőbb a meg-
íratás után egy héttel kijavítva ki kell osztani a tanulóknak. 
Az évenkénti továbbhaladás feltétele a gimnáziumban az adott tanév epocháinak eredményes 
lezárása. Egy epocha akkor elfogadott, ha a tanuló az elvárható tantervi követelményeknek 
megfelelt, azaz epocha záró dolgozatát minimum 30%-os teljesítménnyel megírta. A záró dol-
gozat megírásának előfeltétele az igényesen s rendszeresen vezetett epocha füzet bemutatása 
s leadása. Az epochákon a tanulói aktivitás feltételezi az együttműködést, a személyes erőfe-
szítést, az önművelés igényét. 
 
Szóbeli számonkérések  
Tanórai feleltetés minden órán alkalmazható előzetes bejelentés nélkül.  Egy tanuló szóbeli 
feleletének maximális ideje 10 perc. Egy félévben egy tanulónak lehetőleg legalább egy szóbeli 
felelete legyen.  A szóbeli feleletet nemcsak érdemjeggyel, hanem szóban is értékelni kell. A 
szóbeli értékelésnek tartalmazni kell, hogy mi volt jó, mi volt rossz, mi hiányzott és miben ja-
víthatna a tanuló 
 
13. évfolyam 
A Waldorf-iskolák  12 éves  tanterve  koherens  egészet  képez  az 1. osztálytól  12-ig.  A Wal-
dorf-pedagógia átgondolt és tudatosan felépített, mindig a gyermek lelki fejlettségének és igé-
nyeinek megfelelő módon kialakított módszerek szerint dolgozik.  Diákjaink a megfelelő élet-
kori szakaszba érve mindig olyan képességek és tudás birtokában vannak, amelyek alkalmassá 
teszik őket akár az iskolaváltásra is. A tantervi kiegyenlítődés elérése a diákok életkori sajátos-
ságait figyelembe véve a 4. 6. és 8. osztály elvégzése után lehetséges. A felső tagozaton egy 
döntően más szerkezetű, intenzívebb tanulási lehetőséget biztosító tantervvel dolgozunk. Ez 
olyan tanulás-módszertani lehetőségekhez, a tizenkét év olyan elmélyített belső tudáshoz jut-
tatja diákjainkat, hogy a 12. évfolyam végére reményeink szerint kiemelkedő tanulási készsé-
gekkel rendelkeznek. 
 
A 13. évben fakultációs jellegű a képzés. Célzatosan, az érettségi tantárgyakra koncentráljuk a 
képzést, a diákok napi órarendjét. Évente két meghatározott időben Próbaérettségin, vesznek 
részt a diákok, melyek sikeressége szükséges az érettségi vizsgák letételéhez. Azt a diákot, aki 
ezeket a vizsgákat nem teljesítette elfogadható szinten, nem engedjük érettségizni. 
 
Házi feladatok  
 Az első és a második évfolyamon nem alkalmazzuk a klasszikus és rendszeres házi feladatok 
kiadását, harmadik évfolyamtól már bevezetésre kerül a rendszeres házi feladat.  Törekedjünk 
arra, hogy egyik tanóráról a következő tanórára egy tantárgyból annyi írásbeli házi feladat ad-
ható fel, amennyit egy közepes képességű tanuló 20 perc alatt el tud készíteni.  Egy adott 
tantárgyból egyik tanóráról a következő tanórára a tanmenet egy órai tananyaga adható fel 
házi feladatnak. Kivételt képez az összefoglaló óra, amin természetesen a következő órára a 
téma teljes anyaga feladható számonkérés céljából.  Olyan házi feladat, amit csak számítógép-
pel lehet megoldani, abban az esetben adható, ha az iskola biztosítja a tanulónak a számító-
géphez való hozzáférést. Ilyen típusú házi feladat nem adatható fel egyik napról a másikra, a 
feladat elkészítésére minimum három munkanapot biztosítani kell.  Olyan házi feladat, házi 
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dolgozat, ami gyűjtőmunkát igényel, abban az esetben adható, ha az elkészítéséhez minimum 
három munkanapot biztosítani tudunk a gyereknek. 
Hétvégi házfeladat nincs, mert a pénteken kiadott feladatok elkészítésének  napja péntek dél-
után.  
 
 
Értékelés formái 
 Az 1.- 3. évfolyamon szöveges értékelést alkalmazunk.  Év végén tantárgyanként a szöveges 
minősítéssel fejezzük ki a tanulóteljesítményére, szorgalmára, magatartására, közösségben 
való beilleszkedésére vonatkozó megállapításokat. 4. osztálytól – az átjárhatóság biztosítása 
miatt a tantárgyi szöveges értékelés egy egyedi skálával és értékelés tartalmi szempontjainak 
meghatározásával kerül kifejezésre.  Félévkor a szülőt írásos (táblázat, melyet a Pedagógus 
Konferencia elfogadott) formában tájékoztatjuk gyermekének előrehaladásáról. 8. osztályban 
az a tanuló, aki más intézményben kíván tovább tanulni, és a 11.-12 évfolyamon tanulók tan-
tárgyi teljesítményének minősítését 5 /jeles/, 4 /jó/, 3 /közepes/, 2 /elégséges/, 1 /elégtelen/ 
osztályzatokkal fejezzük ki. Szöveges értékelésünk szabadon fogalmazott szöveg, mely a gyer-
mek személyiségének fejlődését, fejlesztését szolgálja. Az 1-12. évfolyamon a szöveges érté-
kelést bizonyítvány pótlapon kapják meg a tanulók, amely az állami bizonyítvány része. Az 1-
8. évfolyamon év közben az osztálynaplóba nem értékelünk, osztályzat használata nem enge-
délyezett.    
 
 
A szöveges értékelések érdemjeggyé történő átalakításának elvei  
A félévi szöveges értékelés érdemjeggyé történő átalakításának elvei az első három osztály-
ban 
 
Iskolánkban csak szöveges értékelést készítünk félévkor és év végén is, melyben nagyon fontos 
szerepet kapnak a gyerek azon tulajdonságai, jellemzői, melyek közvetlenül nem mérhetőek, 
számokkal, százalékkal, osztályzattal nem kifejezhetőek. A jegyek nem tükrözik azt, hogy a 
gyerek milyen mértékben sajátította el a tananyagot, hanem inkább azt, hogy milyen mérték-
ben közelítette meg Waldorf Kerettantervben kitűzött célokat az adott osztályban. (Ezek a cé-
lok részletezve megtalálhatóak a Helyi tantervben.) 
Matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek értékelésénél azt jelenítjük meg, hogy 
az adott gyereknél mennyire tapasztalhatóak a várt fejlődési eredmények: 
 
 A Helyi tantervben meghatározott fejlődési eredmények tapasztalhatóak. (5) 
 A Helyi tantervben meghatározott fejlődési eredmények többnyire tapasztalhatóak (4) 
 A Helyi tantervben meghatározott fejlődési eredmények részben tapasztalhatóak. (3) 
 Teljesítette a továbblépéshez szükséges minimális szintet. (2) 
 

Készségtárgyak: Kézimunka, testnevelés, zene, festés: ezen tárgyaknál a tevékenység folyta-
tása az elsődleges cél, (maga a megtett út ugyanolyan fontos, mint az eredmény felmutatása),  
mert ennek már önmagában is fejlesztő hatása van. Egy gyerek minél nagyobb aktivitással, 
akarással, figyelemmel tud jelen lenni ezeken az órákon, önmagához képest annál nagyobb 
fejlődést tud felmutatni. Így ez jelenik meg az értékelésben: 
 
 Figyelmesen, elmélyülten vesz részt az órákon. (5) 
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 Többnyire figyelmesen vesz részt az órákon. (4) 
 Változó figyelemmel vesz részt az órákon. (3) 

 
A törvényi előírásnak megfelelően a félévi és az év végi értékelés osztályzattal történő elvég-
zését iskolánk azon tantárgyak esetében ad - iskolaváltás vagy továbbtanulás esetén - melyek 
az állami fenntartású oktatási intézményekben is jelen vannak. Magatartás és a szorgalom 
esetében nem értékelünk. 
A szöveges értékelés érdemjegyre való átváltását az osztálytanító és a szaktanárok a konfe-
rencián a következő szempontok alapján végzik:  
 - képességek a tanév elején  
 - az éves munka minősége   
- a képességekhez mért egyéni fejlődés, az adott tárgy területén tanúsított előmenetel  
- epocha zárók, dolgozatok eredményei  
Az epocha zárók szöveges értékelése mellett az 5.-8. évfolyamon százalékos értékelést is kap-
hatnak a tanulók.    
A Waldorf-iskolákban alapelvként kell érvényesíteni, hogy nincs buktatás, és nincs évismétlés. 
Természetesen nagyon-nagyon ritka és egyedi eseteket kivéve ilyen helyzet is előfordulhat. A 
tanároknak folyamatosan gondoskodni kell, arról, hogy a tanulók, olyan szinten sajátítsák el 
az egyes évfolyamokhoz rendelt tantárgyi követelményeket, mely egyrészt megfelel a diák ké-
pességeinek illetve a következő tanévben megfelelő alap a továbbhaladáshoz. A lényeg, hogy 
mivel nincs osztályzás, a tanulók tudása nincs lezárva elégtelennel egy adott epocha anyagá-
ból, vagy tananyagrészből, hanem folyamatosan addig kap feladatot a hiányos ismereteinek 
pótlására, míg végül befejezheti az adott témakört, melyre később építeni lehet. A továbbha-
ladás feltétele az elsajátítandó ismeretben való megfelelő szintű alap jártasság. Lehetőség van 
mindig a javításra. 
 
Az általános iskolából való továbbhaladás a gimnáziumba  
A kilencedik évfolyamra lépés feltétele: - megfelelő képességek a gimnáziumi tananyagtartal-
mak elsajátításához és egyéb a pedagógiai programban és a helyi tantervben megfogalmazott 
elfoglaltságokon való részvételhez - családi elkötelezettség, mellyel az előző nyolc évben az 
osztálytanító meg volt elégedve - megfelelő hozzáállás a Waldorf-iskolai elvekhez, a Waldorf-
pedagógia gyakorlatához - az iskolai nevelési elvek követése otthoni családi környezetben is. 
 
A bizonyítványírás általános részének –szöveges rész -, szempontjai 
 a.) embertani szempont:  

- korosztályhoz való viszony  
- életkorának megfelelő fejlődést mutat-e  
- életkori sajátosságokat mennyire hordozza  

b.) szociográfia:  
- osztályban betöltött, helye, szerepe 
- az osztály magjához való viszony  
- segítőkészsége 

 c.) hogyan kapcsolódik az órák menetébe  
- figyelmes, szétszórt 
- az osztály közösség előtt visszafogott, nagyhangú, szerepel  
- mutatja-e, hogy érti a tanultakat, nem jelez vissza  
- ha megnyilvánul jól fejezi-e ki magát?  
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d. tantárgyak részletezése  
- ritmikus rész  
- füzetek képe,  

e.) önmagához képest  
- változás, fejlődés, stagnálás  
- viszony az elmúlt tanévhez  
- év elejéhez képest  

f.)  előre mutató javaslat, megerősítés, elvárás   
 
A Nkt.2011.évi CXC tv.54.§ által biztosított módon szöveges értékelést adunk a Waldorf Ke-
rettanterv alapján. 
Az általános iskolában /alsó- és középtagozaton /rövid egybefüggő szöveges értékelés készül, 
melynek fő része az általános jellemzés, melyet az osztálytanító készít, majd minden tantárgy-
ból a szaktanárok által írt értékelés következik. Minden tantárgy a sajátosságainak megfele-
lően kerül értékelésre a tanár által összeállított szempontok szerint.  Ezért minden tantárgy 
esetében mások a meghatározott szempontok. /lásd: minta lapok/ A különálló bizonyítvány 
lapok sorszámozva kerülnek, egy az iskola arculatát tükröző borítóba.  
 
                                    Minták: (minden tantárgyra külön kidolgozva) 

 
Tanuló értékelése félévkor, és az év végi tantárgyi kritériumrendszer  

 

ANGOL NYELV A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzetvezetés      

Tárgyi tudás      

Beszédkészség      

Írás      

Olvasás      

Kiejtés      

 
 

MAGYAR  NYELV ÉS IRODALOM A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzet áttekinthetősége      

 Füzet tartalma      

Tárgyi tudás      

Beszédkészség      

Írás      

Olvasás      

Fogalmazás      

Helyesírás      

Memoriterek      

Dramatikus megformálás      
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Műismeret      

 
A magatartás és a szorgalom minősítésének elvei 
 
Magatartás és szorgalom osztályzatokat nem adunk, szöveges értékeléssel igyekszünk a diá-
kok iskolai jelenlétét bemutatni. 
 
Iskolánkban a fentebb kifejtett pedagógiai elvek mentén nem kívánunk élni a számokkal való 
értékelésre, jutalmazásra. A büntetést is igyekszünk elkerülni. Ha egy tanuló megrongálja az 
iskola értékeit, nem büntetést szabunk ki, hanem a szülőkkel együttműködve megteremtjük 
az elrontott, tönkretett érték helyrehozásának feltételeit. Emellett az Iskola SZMSZ-e tartal-
mazza a fegyelmezési eljárások rendjét. 
Jutalmazási rendünk nincs, ahogy a tanulók magatartását és szorgalmát sem osztályozzuk, ha-
nem a szöveges értékelés lehetőségeivel élünk. 

 

2.8. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Iskolánkban pedagógiai elveinkkel összhangban a kis létszámú osztályokban (15 fő alatt) osz-
tályfoktól függően alkalmazunk csoportösszevonást, az Euritmia és a kézműves illetve testne-
velésórák alkalmával. A csoportösszevonást az osztályok lélektani kapcsolataira alapozva vé-
gezzük. Felső tagozaton indokolt esetben szintén hasonló elvek szerint lehetséges. 
 
Csoportbontás szervezésének alapelvei: 
- A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének alapelvei a Waldorf Kerettan-

terv szerint kerülnek meghatározásra. 
- A helyi tantervben figyelembe vesszük az adott év sajátosságait (csoportbontás, vagy cso-

port összevonás). 
 

2.9. A tanulók fizikai állapotának mérése 

6. osztálytól kezdve minden évfolyamon a testnevelésórák keretében minden diák elvégzi az 

általánosan használt Cooper-tesztet, amelynek eredménye kijelöli a diák és a tanár további 

céljait és feladatait. 

2.10. Egészségnevelési és környezetnevelési elvek 

„ Döntő fontosságú kérdés, hogy a közoktatási intézmények atmoszférája és tárgyi környezete 
még hatékonyabban legyen képes az egészségbarát életformákat támogató üzenetek befo-
gadá- sára és továbbadására." 
 
 
A Waldorf-pedagógia egészség szemlélete   
A Waldorf-pedagógiai olyan nevelési elveken nyugszik, mely komplexen kezeli a fizikai, azaz 
testi egészség és az egészséges fejlődés biztosítását. Ezért az egészség és az egészséges fejlő-
dés lehetőségét nyújtja tanulóink és pedagógusaink számára. Az egészségnevelés helyi tanter-
vünk szerves része. Gyakorlatilag nincs olyan tárgy, melyben ne jelenne meg, egyes területek 
azonban kiemelt fontosságúak ezen a téren. Ilyen a játék, mozgás és testnevelés, honismeret 
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és földrajz, kertművelés, természetrajz és biológia. Utóbbi területen hetedik osztályban külön 
epochát szentelünk az egészséges életmód és táplálkozás témakörének. Külön ki kell emelni 
az Euritmiát is, mely egészen mélyre hatóan segíti, harmonizálja a gyermek egészséges fejlő-
dését. 
 A mozgás nemcsak a játék-, Bothmer-gimnasztika és az Euritmia órákon jelenik meg, hanem 
a főoktatás mindennapos velejárója. A főoktatás ritmikus részében versek, mondókák, dalok 
ritmizálásán, mozgásos megjelenítésén keresztül érjük el a légző- és mozgásszervrendszer ala-
pos megdolgozását. A ritmikus rész az akarati nevelés fontos eszköze, de hatással van az ér-
zésre és a gondolkodásra is. "A kéztől a szíven át a fejhez" szabálya az, ami itt érvényesül. A 
számtan tanítása például, főként az első három osztályban, de később is, szorosan kötődik a 
gyermek mozgásszerveinek érzékeléséhez és tevékenységéhez. A számolás belső mozgás, me-
lyet külső mozgás jelenít meg.  
A kertművelés sok szállal kapcsolódik a történelemből, irodalomból, földrajzból és biológiából 
tanultakhoz. Oktatásának súlypontja elsősorban a gyakorlati munkára tevődik, ezen keresztül 
válik érthetővé a gyerekek számára, hogy mit kell és lehet tennünk a növények jó és kiegyen-
súlyozott fejlődéséért, s megtanulják, hogy az egészséges táplálkozás nem csupán cél, hanem 
a természettel tudatosan ápolt, bensőséges kapcsolattartás része és következménye. 
A tanár, elsősorban az osztálytanító szerepe kulcsfontosságú: ő jeleníti meg mindazokat az 
értékeket, melyek fokozatosan válnak a gyermekekben külsőből bensővé. Ő a felelős azért, 
hogy az egész pedagógiai program (s így az egészségnevelés is) ne csak szép gondolatok pa-
pírra vetett tárháza legyen, hanem egy élő, valóságos lény, mely az évek során fokozatosan 
borul virágba és érleli meg gyümölcseit. Az osztálytanító ideális esetben 8, de minimum 4 évig 
neveli-növeli a gyermekeket, s minden, amit gondol, mond és tesz, nagy rendező erőként hat 
a tanulók körében - feltéve, hogy ha gondolatai, szavai és tettei összhangban vannak egymás-
sal, tehát ha hiteles személyiségként tud az osztály elé állni. Mintaként szolgál a gyermekek 
számára, sokszor az egyetlen biztos pontként a széthulló családok világában. S bár bizonyos 
életkorokban (a Rubiconban, a perpubertás és serdülőkor idején) a diákok folyamatosan meg-
kérdőjelezik minden megnyilvánulását, ezek a konfliktushelyzetek és megoldásuk is óriási je-
lentőségű a kibontakozó gyermeki személyiség számára. 
Az egészségnevelés szemszögéből nézve egyértelmű ennek a szerepnek a fontossága. Nem 
mindegy, hogy milyen az osztálytanító tartása, milyen szokásai vannak, mit és hogyan eszik. 
Az iskolában minden étkezés előtt asztali áldást mondunk, megtiszteljük ételünket és az étke-
zést egy percnyi hálaadással. Étkezésünkben kerüljük az egészségtelen, adalékanyagokkal és 
tartósítószerekkel dúsított ételeket, sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk. Az iskola terüle-
tén tilos a dohányzás, pedagógusaink többsége (ezen belül az osztálytanítók mindegyike) pe-
dig egyáltalán nem dohányzik. Persze ezt senkinek nem írhatjuk elő, aki tanárként az isko-
lánkba jön, csak éppen a hitelessége kérdőjeleződik meg akkor, amikor a dohányzás káros ha-
tásairól fog beszélni az osztály előtt. Nem mindegy az sem hogy tanítási időn kívül milyen élet-
módot folytatunk, ennek is összhangban kell lennie az általunk képviselt alapelvekkel. Ha egy 
tanár otthon órákat tölt el tévézéssel, nehezen tudja képviselni a szülők előtt a televíziózás 
káros hatásait illető nézeteit. 
 
 
 Az egészségnevelés további elemei   

 Tárgyi feltételek: Épületeinkben a tantermek korszerűsítését - a szükségleteknek megfe-

lelően - nyaranta elvégezzük (festés, parketta csiszolása, lakkozás, világítótestek cse-
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réje); ebben sok segítséget kapunk a szülőktől. Az iskolaudvar méretei és állapota bizto-

sítja, hogy a tanulók a hosszabb szüneteket a levegőn töltsék. Ennek rendbetartásában 

is tevékenyen részt vesznek: ősszel levelet söpörnek, télen havat lapátolnak, tavasszal 

virágot ültetnek.  

Alapelvként kezeljük, hogy hetedik évfolyamig minden tanuló hozzon magával váltó cipőt, eső-
kabátot, kinti tartózkodásra alkalmas ruházatot, hogy minden évszakban és minden időjárási 
körülmény között kint tudjanak tartózkodni a szabad levegőn. 

 Személyi feltételek: Az iskola egészségügyi ellátását egy iskolaorvos és egy védőnő végzi. 

A gyermekek fogászati ellátása is megoldott. A gyermekek egészséges fejlődését gyógy-

pedagógus, fejlesztő tanár segíti. 

 Étkezés: A Waldorf Pedagógiai Egyesület (Fenntartó) a kötelező gyermekétkeztetést az 

étkezést igénylő tanulók számára a SODEXO gyermekétkeztetési cégen keresztül oldja 

meg. A tanulók étkezését (a Fenntartó) a Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és 

EGYMI Báthori utcai telephelyén biztosítja, míg kedvezőbb feltételeket nem tud terem-

teni. 

 Programok: A felsőbb évfolyamokban megjelenő gyakorlatok során is rendszeresen dol-

goznak a gyerekek a szabad levegőn, így ez is az egészségnevelésünk része, zpl. kertmű-

velés órákon, a mezőgazdasági gyakorlaton, a földmérési gyakorlaton…  

 

Minden nap egészségnap 
     Az egészségnevelés kapcsán nem a kampányszerű akciók sikerében bízunk, hanem a neve-
lési programot és a helyi tantervet igyekszünk az őket átható szemlélettel minél teljesebben 
érvényre juttatni. Véleményünk szerint a pedagógiai programban leírtak megvalósítása önma-
gában óriási szereppel bír abban, hogy minden szempontból egészséges, jó önismerettel ren-
delkező, önmagukról felelősen gondolkodó fiatalok kerüljenek ki iskolánkból. Arra törekszünk, 
hogy minden iskolai nap egyben egészségnap is legyen. Az egészségnevelés egyes kiemelt te-
rületeit (táplálkozás, higiénia, szexuális kultúra, drog prevenció) helyi tantervünkbe építettük 
a Természetrajz és Biológia tárgy keretein belül.  
A gyermekeket igyekszünk természetes anyagokból készült tárgyakkal körülvenni. Tisztítósze-
reink beszerzésénél a környezetbarát lehetőségeket részesítjük előnyben. A műanyag- és pa-
pírhulladékot szelektíven gyűjtjük, ügyelünk az épületek és az udvar tisztaságára. 
 Az osztálykirándulásokon túl lehetőség szerint minél több, kisebb-nagyobb túrát szervezünk 
a gyermekek számára, ezek némelyike, elsősorban az egyes ünnepekhez (Mihály-nap, Márton-
nap) kapcsolódóak, az egész iskolát érintik.  
Az egészségnevelés fontos színtere a család, ezért szülői esteken és külön előadások keretén 
belül is gyakran foglalkozunk az egészséges életmód kérdéseivel. Segítjük a szülőket és a szülők 
is segítik egymást, hogy az egészségnevelés ne csak az iskolán belül, hanem otthon is minél 
teljesebb lehessen 
 
Környezeti nevelési elvek 

 
„Ars poetica” 
 Ma a világban sok új áramlat vesz körül bennünket, amelyek a természethez való viszonyunk 
megváltoztatására törekszenek. A kiindulási pont mindegyikben közös, vagyis megjelenik 
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mindegyikben az a felismerés, hogy az utóbbi évtizedekben már elkendőzhetetlenül megje-
lenő és látható környezetrombolás, a föld ásványkincseinek gátlástalan kihasználása rövid 
időn belül az emberiség katasztrófájához fog vezetni. A felismerés tehát megszületett, azon-
ban a Föld megmentését kitűző cselekvési formák igen eltérő szálakon futnak. Vajon összeso-
dorhatók-e ezek a szálak?  
Az ember hiú. Szeretné önmagát azon kevés önfeláldozó és tisztánlátók között tudnia, akik 
végül megmentik a Földet a sok tudatlan, a fogyasztás csapdájában vergődő tömeggel szem-
ben, illetve szeretne a szent és nemes eszközöket igénybe vevő kiválasztottak között lenni, 
szeretné kivonni magát a pusztító világfolyamatból.  
A Greenpeace aktivistáinak hősies fellépéseit mindenki jól ismeri. A fához láncolják magukat, 
hogy megakadályozzák a fa kivágását, a buldózerek elé feküdnek, ha kell, hogy egy környezetre 
veszélyesnek tartott beruházást fizikailag lehetetlenítsenek el. Azonban pontosan tudjuk, 
hogy tetteiknek semmi eredménye nem lenne, ha nem lenne a médiák szenzációra szakoso-
dott hada, akik élő adásban szeretik közvetíteni a legidegborzongatóbb eseményeket - mind-
ezt a gyors tájékoztatásért, mindezt értünk. A médiát, mint a manipuláció leghatásosabb esz-
közét használják tehát, hirdetve, hogy az ember egy felelőtlen lény, aki elől ilyen drasztikus, 
sokszor törvénybe ütköző eszközökkel kell megvédeni a magát megvédeni képtelen természe-
tet. A természet egy rajtunk kívül álló dolog, abba az ember tevékenységével folyamatosan 
csak belerondított, itt az ideje tehát kizárni belőle. Ezért alakítunk ki természetvédelmi terüle-
teket, védjük saját magunktól.  
A harcias lendületre épülő akciók mellett megjelent a Föld gyógyítására irányuló gondolat is. 
Nyoma sincs benne semmi harcnak vagy szembenállásnak. A Föld egy élőlény, aki beteg. Be-
teg, mert az ember megfeledkezett a Föld élő voltáról, a természetben élő lényekről, a csak 
anyagban való gondolkodása megakadályozza a földlény érzékelését, a föld energiaáramait 
elvágja építkezéseivel, haldoklásra kényszeríti a bolygót. Fel kell fognunk, hogy az anyagi világ 
katasztrófái azt tükrözik, ami a Föld belsejében zajlik. Pedig a Föld a XXI. században gyógyulni 
akar, ebbe a gyógyító folyamatba az ember a földenergiák kiszabadításával, a szent helyek 
ápolásával, imádkozással kapcsolódhat be. Az embernek rá kell hangolódnia a Föld változása-
ira, bensőséges kapcsolatot kell kialakítani a tájakkal, folyókkal. A Föld tönkretett szakrális köz-
pontjait, erőit „harmonizálni” kell, meg kell teremteni a lehetőséget a földenergiák szabad 
áramlására. Az ember feladata tehát egyfajta jóvátétel, megkeresni vagy megkerestetni a föld-
sebeket, és nem a fizikaiság síkján, hanem az éterenergiák síkján bizonyos gyógymódokkal 
(ima, szent ének, szakrális föld-akupunktúra) segíteni. Saját belsőrezgéseinkre és belső ener-
giánkra figyelve tudunk a földenergiákhoz kapcsolódni, jelenlétét érzékelni. Az eredmény: az 
elmenekült lények visszatérnek, a föld szent helyei ismét „működnek”, a Föld új minőséget 
kap. 
Az ember keresi a világban a kapaszkodókat, ami irányt ad gondolatainak és cselekedeteinek. 
Arra már rájöhetett, hogy ha hiányzik az áttekintés, belső biztonság helyett mindig a külső 
hatások irányítják.  
Induljunk el ha nem is „Ádámtól-Évától”, de Káintól és Ábeltől. Ábel pásztorként él a termé-
szetben, amelynek része, amelyet nem kíván megváltoztatni, elfogadja a természet adomá-
nyait. Káin a földet műveli, át akarja formálni azt, olyasminek odaadására készteti a földet, 
amelyet a föld magától nem lenne képes adni. Mindez elindít egy olyan kultúrfejlődést, amely 
az ember saját belső, önálló világának kifejlesztését eredményezi. A mai ökológia alapvetése 
szerint az ember folyamatosan csak rombolta beavatkozásával a természetet, noha manapság 
már elismert, érték teli fogalom a kultúrtáj fogalma, amely azért ezen szemlélet kissé finomí-
tott változatát mutatja, vagyis elismeri az emberi kéz által formált természet értékeit. 
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Andreas Suchantke ökológus-biológus „A partnerség a természettel” című könyvében termé-
szettudományos alapossággal mutatja be, hogyan kell legyőzni a természet és kultúra, az öko-
lógia és gazdaság dualista, vagylagos, egymást kizáró megközelítését. (Ez ma, az egyre inkább 
csak polaritásokra épülő világunkban nagyon nehéz feladat.) Megismerjük a különböző kor-
szakok földművelési módjait, a létrehozott növénytársulásokat, láthatjuk azt a folyamatot, 
amely során az ember egy olyan fajokban gazdag, eddig sohasem, létezett növény- és állattár-
sulásokat hozott létre, amely egyensúlyát, harmóniáját az emberi kéz teremtő erejének kö-
szönheti. A természet rombolása mindemellett nem tagadott tény. A pusztítás egykor előké-
születe és előhírnöke volt az ökológiailag egészséges újra felépítésnek. Teljesen más, mintegy 
önmagáért való pusztítás, a gyors profitért, teljes közömbösséggel, a következményekkel 
szemben. (Suchantke ökológiájában az adott kor emberi tudatállapotába helyezve láttatja az 
összefüggéseket.) A korábbi korok „pusztításának” valós értelme az volt, hogy létrehozza a 
kultúrtájat. Ez a szemlélet azért nagyon fontos, mert az ember teremteni képes voltát mutatja 
meg, azt a képességét, amely a Föld megnemesítésére képes. A mát tekintve azonban látjuk, 
a természet ember által történő továbbteremtése megtorpant, az ember kultúrtevékenysége 
a technikában lassan a természet alá csúszott. Mintha elfelejtettünk volna mindent, amit az 
előző korszakokban megteremteni képesek voltunk. 
Ma valóban olyan cselekedetekre van szükség, amelyek gyógyítják a természetet. Saját ma-
gunkban ismét föl kell építeni „Ábelt”, csakhogy nem véletlenül kellett az emberiségnek az 
eddig megtett utat végigjárnia. A minden egyes embernek megadatott szabadság - vagyis hogy 
eldönthetem, mit teszek, nem határozzák meg dogmák vagy korábbi isteneink parancsai - 
hozta meg a felelősség terhét. Cselekedeteink következményeiért felelősek vagyunk. Nem 
mondhatjuk, hogy „én, egy kicsi pont, nem tudom a világ fejlődését megváltoztatni”, mert az 
egyéni felelősség súlya minden egyes embert terhel. Mindenkinek saját magának kell eldön-
tenie, milyen módon kapcsolódik környezetéhez. A rátekintés meghatározza, mit vesz észre, 
mit fogad be a körülötte lévő világból.  
Úgy gondoljuk, soha nem adhatjuk föl a gyarló ember örök kétkedő voltát, amely az igazság 
keresésére irányul, s mindenről saját maga is meg akar győződni. A keresés során persze nagy 
megkönnyebbülés, ha úgy érezzük, végre rátaláltunk valamire, s a továbbiakban könnyen gör-
dülő megismerésben azt látjuk igazolni, hogy tényleg jó úton járunk. Elvégre, ha az út továbbra 
is göröngyös és kátyús lenne, az biztosan a rossz irányt jelezné. Csakhogy nem lehetséges-e, 
hogy démonjaink éppen ezzel a lágy gördüléssel kívánnak bennünket más irányba terelni? Ak-
kor most hogyan is tovább? Nincsenek biztos receptek, az ember csak saját magán átgyúrva 
haladhat előre, legfeljebb néhány útjelző lehet segítségére. 
Bensőnk teljes szabadságával és világos tudattal kell megtalálni az utat, amely „visszavezet” a 
természetbe; hogy a fizikai világ élményeiben fölismerjük a szellem megnyilatkozását. Képes-
ségeink ilyen irányú fejlesztésére irányul Jochen Bockemühl természettudományos tevékeny-
sége. Az ember ma kívülről megismerőként áll a környezetével szemben, absztrakt módon el-
képzelt tér és a térképen meghatározott pont lépett egy olyan tájélmény helyébe, amelyben 
egykor az ember teljesen belemerült és ami gondolkodását, átélését és cselekvését meghatá-
rozta. Ma szükség van egy egységes megismerési módra; például a tájban és az azt alkotó ele-
mekben lévő összefüggésekre a fa és a táj kapcsolatán keresztül eljutni. (Jelenség-összefüggés: 
egyetlen magányosan álló fa a maga kiterjedésében, térbeliségében a fényviszonyok kifeje-
zője. Változás-összefüggés: az ágak növekedésében megláthatjuk az időt, míg a szabálytalan, 
rövid ízközű, szögletes ágrendszer pedig egy elöregedett állapotot jelez. Élet-összefüggés: egy 
fa alakjából kiindulva megismerhetjük egy hely képileg átélhető, megformált élettörténetét.) 
Bockemühl az egyes növénytől a táji összefüggésekig végzett kutatásokat és megfigyeléseket, 
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ugyanis fontos, hogy a valóságban megfigyelhető dolgokról van szó! A természettel, mint élő-
lénnyel való kapcsolatunkhoz szükség van a külső, a rajtunk kívül álló valóság, illetve a belső 
átélés, saját gondolatvilágunk összekapcsolására. A látszólag elméletinek tűnő fejtegetés mö-
gött kőkemény realitás áll: a megismerési folyamat során az emberben olyan összefüggések 
fogalmazódnak meg, amelyek meghatározzák cselekvését. Ha cselekedetünket egy rajtunk kí-
vül álló törvényszerűség ereje „hajtja végre”, akkor cselekedetünk nem szabad. 
Bockemühl mellett egy másik meghatározó kutató egyéniség Ernst Michael Kranich, aki a koz-
mológiai botanika alapjait fektette le. Növénymorfológiai vizsgálatai során megfogalmazta, 
hogy egy növényt nem lehet összefüggéséből kiragadva vizsgálni, hiszen mindig találkozunk a 
környező térrel való harmonikus kapcsolattal és a térbe való betagozódással. A formákat úgy 
kell szemlélnünk, hogy nem pusztán regisztrálunk, hanem végigjárjuk alakulásukat. így tudunk 
behatolni tudatosan alakító mozdulataikba. A bolygók mozgásviszonyainak és a növényképző-
dés közötti összefüggést a „képek egybehangzásának” módszerével alkotta meg. 
A bolygómozgások tanulmányozása során felismert mozdulatokat, törvényszerűségeket meg-
feleltette a növényvilágban nyert képekkel. Kranich azzal a természettudományos meggyőző-
déssel végezte tanulmányait, hogy a megismerésnek az a feladata, hogy a gondolkodás által 
visszahelyezze abba az összefüggésbe, melyből az észlelés térbeli-időbeli korlátozottsága ki-
szakította. Ezzel a gondolkodással figyelte meg a Föld éves körforgását: a Nap folytonosan 
életre kelti a Föld lelki életét, amely a növényvilágban válik szemmel láthatóvá.  
Suchantke, Bockemühl és Kranich: mindhárman természettudományos alaposságú kutató-
munkával olyan megismerési módon alkalmaztak, amelynek eredményeként a fizikai világ je-
lenségeiben megjelenő szellemi tartalmat ragadták meg, minden ember által után követhető 
módon.  
Meg kell ismernünk, hogy milyen erők működnek és hatnak bennünk.  
Mit jelent, ha valami a felső emberhez, és mit, ha valami az alsó emberhez kapcsolódik? Min-
den olyan módszer, amely kizárólag az ember belső érzékelésére épít, könnyen hamis ered-
ményre vezet és önzővé tesz. Vágyaink és érzelmeink képesek a valóságtól elszakadt terüle-
tekre vezetni bennünket, ezek a vágyak bennünk élnek, s csak a tényszerűvel való ütköztetés-
ben ismerhetjük föl. S a tudatalattira ható erők ezen vágyainkon és érzelmeinken keresztül 
tudnak mozgatni bennünket. Soha nem adhatjuk föl, hogy egy belső igazság felismerésekor 
mindig megkeressük a külvilággal való egyezést. 
Környezetünkben egyértelműen látható, emberkéz okozta pusztítás külső képe megkérdője-
lezte a társadalomban az emberi cselekvés értelmét. A külső lerombolt világ belső világunk 
tükörképe - íme, megjelent a destruktív emberkép, hasonlóra példát a történelemben vissza-
menőleg nemigen találunk. A ma természet- és környezetvédelme egy olyan, csak pusztítani 
képes emberképre épül, amely alapjaiban elbizonytalanította emberi voltunkat. Az „ember 
méltóságának fénye" elhomályosult, s az ember lelke mélyén az őszinte kétségbeeséssel va-
lami kiutat keresett. És a nemesre és magasztosra vágyakozó lélek megteremtette a maga szá-
mára a gyógyírt, a földgyógyítást. Maga mellé állította a szellemi világ egyes lényeit, szabad 
akarattal ruházta föl és segíti őket, hogy az ember okozta rabságból kiszabadulhassanak, és 
elvégezzék azt a feladatot, ami az embernek nem sikerült. A „csak halált hozó” ember megje-
lenése törvényszerűen létrehozta a felelősséget az isteni lényekkel megosztani akaró embert.      
A körülöttünk lévő lények azonban „csak” a szellemi világ törvényszerűségei szerint képesek 
működni a szabad akarat elnyeréséért az embernek kell megküzdenie. Isteni ajándékként kap-
tunk egy „első természetet”, amely mellett, ill. amelyből kultúrfejlődésünk során megterem-
tettünk egy „második természetet”. Szabadságunk elnyerése adta meg azt, hogy felelősek va-
gyunk a világért; megjelent a morál fogalma. Gondolkodásomat, érzéseimet és akaratomat 
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ezzel az egyéni felelősséget viselő szabadsággal irányítom - és minden, ami ezt az univerzum-
ban egyedülálló egyéni felelősséget kiiktatja, ill. el akarja altatni, elfogadhatatlan. És honnan 
tudja az ember, hogy amit csinál, az helyes-e? Természetesen benne van a tévedés lehetősége, 
hiszen ez a szabadság ára. De ha tévedünk, tévedéseink következményeit is hordoznunk kell - 
s egy napon szembesülnünk kell az igazsággal.  
„Ég és Föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.”(Mt. 24,35) 
 
Alapok 
 
Környezet- és természetvédelmi jogszabályok 

 Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános sza-

bályairól). A törvény célként az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakí-

tása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme és a fenntartható fejlődés kör-

nyezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza meg.  

 A Természetvédelmi törvény (1996. évi Lili. Törvény) kimondja, hogy a természeti érté-

keink védelme, a természetvédő szemlélet kialakítása elsődleges állami feladat. Kiemelt 

szerepet kell biztosítani ebben a civil szférának.  

 A géntechnológiai tevékenységről szóló XXVII. Törvény 30. és 31.§-a foglalkozik az okta-

tással, a képzéssel és a tájékoztatással.  

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló1998. évi XXVIII. Törvény célja, hogy elősegítse 

az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelősségtudatát az állatokkal 

való kíméletes bánásmód érdekében, valamint  

 1999-ben elkészült a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, a Globális Környezeti Alap és az 

UNEP (ENSZ) támogatásával. Az akcióprogram szerint minden államnak joga és köteles-

sége megőrizni saját természeti értékeit, gazdaságát, és az abból szerzett tudást. Ez csak 

társadalmi összefogással valósítható meg.  

 A 2000. évi Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 54.§-a kimondja, hogy a Kt. 54-

55.§-ában foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket oktatni 

kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. 

 
Egészségügyi jogszabályok   

 A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 9.5 pontja részletesen foglal-

kozik a környezet-egészségügy oktatásával, nevelésével.  

A környezetegészség kultúrája az életvitel részeként a hétköznapi tudás és szokásrend-

szer egyik fontos eleme, minden embert érintő kulturális tényező. E kultúra az embe-

rek életviteli szokásaiban, életmódjukban, értékrendjükben tükröződik. Kialakulása a 

családi szocializációban kezdődik, később az intézményes nevelés, oktatás és az iskola-

rendszeren kívüli hatások együttesen formálják.  

 1998-ban, Koppenhágában a WHO Európai Regionális Bizottsága elfogadta az Európai 

Egészség21. nyilatkozatot, amelynek célkitűzései többek között kimondják, hogy 2015-

re a lakosságnak a társadalom minden rétegében egészségesebb életmódot kell kiala-
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kítani, és hogy a régió lakosságának olyan biztonságosabb fizikai környezetben kell él-

nie, ahol az egészségre veszélyes szennyező anyagok nem haladhatják meg a nemzet-

közileg elfogadott határértékeket.  

 Az Egészségügyi Világszervezet számos idevonatkozó dokumentuma, az „Egészség 21” 

Regionális Stratégia szakmai hátteret nyújt a hazai az „Egészség évtizedének Johan Béla 

Nemzeti Programja" 2002 kidolgozásához. 

 

Köznevelési jogszabályok  

 A CXC. tv. a köznevelésről kimondja, hogy sokkal nagyobb gondot kell a jövőben fordí-

tani a gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésével kapcsolatos feladatokra, s a 

nevelés elsőrendű jelentőségű. A pedagógiai programok átalakításánál a személyiség 

és közösség fejlesztés megtervezésében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a NAT kiemelt 

közös követelményeire, köztük a környezeti nevelésre.  

 Az iskola „felderíti a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagó-

giai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. 

Szükség esetén a gyermek, a tanuló érdekében intézkedést kezdeményez”.  

 „A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatar-

tás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatározó er-

kölcsi alapelv.”  

1998-ban tizenhárom környezeti neveléssel foglalkozó társadalmi szervezet összefoglalta a 
környezeti nevelés eddig elért erényeit és a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia c. kiadvány-
ban megfogalmazta a közeljövő fontosabb feladatait.   
 
Helyzetkép  
Az első Waldorf iskolát 1920-ban hozták létre Stuttgart-ban, Rudolf Steiner pedagógiai veze-
tésével. Azóta a világ számos országában működnek iskolák ebben a szellemben, a bennük 
folyó munka és szakértelem, valamint a köréjük szerveződő biodinamikus kertgazdaságok te-
vékenységének sikerei révén egyre több helyen fordulnak hozzájuk szaktanácsért a városi és 
természeti környezet megóvásának kérdésében.  
A Waldorf-iskolák a világ minden táján a helyi kultúrára és helyi környezeti adottságokra épí-
tett gyakorlatot követik: a környezetismeretet a környezet szeretetével együtt lakóhelyi szint-
ről építik fel. Az otthon, a táj, a haza, kontinensünk és világunk lépésről lépésre történő meg-
ismerésével, a közvetlen kapcsolat és megtapasztalás személyes élményein keresztül éri el a 
szeretetteljes és felelős jelenlétet világunkban.  
 
A település és a régió, a helyi értékek  
Egy-egy vidék éghajlata, talaja, életmódja, nyelve, egész lelki-szellemi karaktere kihat az ott 
lakók vérmérsékletére, befolyásolja belső hajlamaikat. A környezeti nevelés szempontjából is 
különösen fontos, hogy az iskola nyitott legyen a hely karakterének átélésére, befogadására 
és szerves, integráns részét képezze az adott lakókörzetnek, településnek, régiónak. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani a természeti, társadalmi-kulturális jellegzetességekre, az értékek és 
gondok felmérésére. 
 
Az épület és berendezése 
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Az iskolaépület téglából és természetes anyagokból épült. 
Az épület falait belülről faburkolat védi, mely tűzvédelmi anyaggal kezelt. A hántolt és hánto-
latlan fából készült fogasok és egyéb bútorok természetes környezetet biztosítanak. 
Törekszünk arra, hogy lehetőség szerint a gyereket csak természetes anyagok vegyék körül.  
( Pl. Műanyag eszközöket csak megkerülhetetlen esetben használunk) 
Az iskola fűtése, szigetelése, a nyílászárók korszerűsítésre szorulnak. 
A megfelelő teremszám megvan.  
Az iskola termei barátságosak, díszítettek, esztétikusak. 
Rendszeresen láthatóak a gyermekmunkák és a tanárok munkái a falakon, a faliújságon, és a 
lehetőség adta helyeken. 
A padok kényelmesek, az életkornak megfelelőek, a gyermekek holmijai szekrényekben, foga-
sokon, ill. a padban kerülnek elhelyezésre. 
 
Eszközök 
 A természetes anyagok fontossága és szerepe:  
Ahogy növekszik egy kisgyermek, egyre több mindennel ismerkedik meg, és ha a környezeté-
ben többféle anyagminőséget ismerhet meg, azokról más és más benyomást szerez. Színese-
dik ezek által ő maga is (ezért egysíkú, ha csak műanyag játékok veszik körül, hiába van azoknak 
sokféle formája és színei). Az iskolánkba kerülő gyerekeknél szeretnénk, ha ezt a tapasztalni 
vágyást tovább tudnánk táplálni, mert a világ dolgaira minden gyermek kíváncsi. Szinte min-
den tantárgyban előfordulnak természetes anyagok. Ezek közül most csak néhány területet 
emelünk ki:  

 viaszkréták, melyek méhviaszból és növényi festékekből készültek  

 alapvető anyag a gyapjú 

 kukricacsuhé, szárított növények, melyek jellegzetesen a környezetükben találhatók  

 termények, ezekből készült zeneszerszámok  

 ősi mesterségek kipróbálása (használati eszközök, fajátékok, kemenceépítés, agyagedé-
nyek stb.) 

  3. osztályban kerül sor a „magtól a kenyérig” epochára, melynek keretén belül követik a 
növények fejlődését, tanulnak a magról, és valóságban vetnek, majd aratnak, kézi malom-
mal lisztet őrölnek, majd kisütik saját kenyerüket, amit együtt fogyaszt el az osztály - a 
gyakorlati életnek olyan részei ezek, melyeket ugyan el lehet olvasni könyvekben, de eze-
ket a folyamatokat a gyakorlatban is végezheti, és maradandó élményt nyújt. 

 Iskolánkban a takarításhoz is természetes anyagokat használunk  

 Igyekszünk a szülőket tájékoztatni a tisztálkodáshoz használt anyagok természetes voltá-
nak fontosságára. 

 Rendszeres eszmecsere folyik az egészséges táplálkozási szokásokról és ilyen fogyasztási 
cikkek beszerzésének lehetséges módjairól. 

 
Az iskola udvara 
Az iskolánk udvara nem túl nagy, zárt parkosított területtel, néhány fával, hordozható farön-
kökkel, fa padokkal, asztalokkal, nyitott „osztályteremmel”,  levert cölöpökkel, hintával, kis 
fakunyhóval és mászókával. A nagyobbaknak kis alapterületű betonos rész biztosít a streetball 
játékhoz megfelelő körülményeket. Az udvaron kihelyezett mobil szemetesek biztosítják a hul-
ladékmentes, tiszta környezetet. 
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Rendszeres időközönként papírgyűjtési akciót szervezünk, célul tűztük ki, hogy a gyerekek kö-
rében is megvalósuljon a szelektív hulladékgyűjtés, melyet irodai dolgozóink és több osztály-
közösségünk már alkalmaznak. Ez nemcsak a papír, fém, műanyagféleségekre vonatkozik, ha-
nem arra is, hogy a komposztnak való szerves anyagokat is elkülönítsük. 
 

2.11. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

1. BEVEZETŐ   
A Nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI a törvények előírásainak 
megfelelően kidolgozta intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervét. Az intézkedési terv 
összehangolásra került a vonatkozó települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv-
ben foglaltakkal, támogatja Nyíregyháza Város Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv-
ében foglalt feladatok végrehajtását.  Az intézmény esélyegyenlőségi intézkedési tervének ké-
szítésekor célunk volt, hogy összhangban álljon az intézmény működését és pedagógiai mun-
káját szabályozó dokumentumokkal, különös tekintettel az intézmény pedagógiai program-
jára.  
   

3. Az intézményi esélyegyenlőségi terv célja, feladatai 

 
Célok:  
Biztosítani Intézményünkben a közoktatási és kapcsolódó szolgáltatások körében a szegregá-
ciómentességet, az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szol-
gáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása mellett célul kell kitűzni az esélyteremtést 
támogató lépések, megvalósítását, a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzá-
lása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében.  
Az intézményi esélyegyenlőségi terv elemzi a hátrányos helyzetű, illetve potenciálisan veszé-
lyeztetett tanulók helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélykompenzáci-
óját elősegítő célokat. Meghatározza a célok megvalósítását elősegítő feladatokat és végre-
hajtásuk tervezett ütemezését.   
 
 Feladatok: 

 Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok, eljárások veszélyének kiszű-
rése.   

 Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi nevelési és oktatási szolgáltatásokhoz. Tá-
mogató lépések feltárása, amelyek bevezetése csökkenti a meglévő hátrányokat, javít-
ják az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő iskolaválasztást, a tanulói életutakat.   

 A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és - ezáltal - a társadalmi 
integráció támogatása.  

  Növekedjen tanulóink esélyegyenlőségi kultúrája, szolidaritásuk nyilvánuljon meg a 
mindennapok során.   

 

 A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
Jogszabályi hivatkozások:   
A Magyarország Alaptörvényében az alkotmányban, meghatározott művelődéshez való jog 
esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabad-
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ságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvénye-
sülése, a nemzeti és etnikai kissebségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a 
tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a 
közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá kor-
szerű tudást biztosító közoktatási rendszerirányítása és működtetése. 
 
Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2003. évi CXXV. Törvény: 
27.§ Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, kép-
zésre:  

 amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amely-
nek megszervezéséhez az állam    

 közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy    
 közvetve – így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján 

hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás).   
 Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással 

összefüggésben érvényesíteni kell, különösen:    
 az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérel-

mek elbírálása,    
 az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 
 a teljesítmények értékelése,    
 az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,   
 az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,    
 a kollégiumi elhelyezés és ellátás,   
 az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása,   
 a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint   
 az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.  
 Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely 

személy vagy csoport:   
 a jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létreho-

zott tagozatban, osztályban vagy csoportban   
 olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy 

intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai 
követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályok-
nak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az ál-
lami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés 
lehetőségét. 

Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, 
hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelynek célja más személyek vagy csoportok lejára-
tása, megbélyegzése vagy kirekesztése.   
28.§ (1) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembéli 
tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá 
emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri.  
 (2) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha:   

 közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása sze-
rint,    



59 

 

 felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási 
vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá a kissebségi vagy nemzeti-
ségi oktatást szerveznek, melynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztá-
lyok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket 
semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváha-
gyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek. 

(3) A 27.§ (2) a, pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság megőrzését szolgáló, illetve 
egyházi, kissebségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében jogszabály eltérően 
rendelkezhet.    
29.§ Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az iskola-
rendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban résztvevők meghatározott 
körére – az oktatással, képzéssel összefüggésben – előnyben részesítési kötelezettséget írhat 
elő.    

 
 FOGALOMTÁR: 
Magyarország ALAPTÖRVÉNYE /2011. április 25./   
 

Alapvető jogok 
Az alábbi felsorolások a Magyarország Alaptörvénye az Alkotmány alapján mutatják be az 
(egyébként nemzetközi szerződéseknek megfelelően kötelezően biztosítandó) alapvető em-
beri jogokat, típusaik szerint csoportosítva. 
  
Kollektív szabadságjogok  
A kollektív szabadságjogokat a polgárok valamely közössége gyakorolhatja. Sem az államnak, 
sem másnak nem áll jogában megakadályozni a különböző célokkal létrehozott közösségek 
létezését és működését, illetve a polgárok kapcsolatba kerülését az adott közösségekkel. Ezek 
a jogok a következők:   
- Egyesülési jog   
- Gyülekezési jog    
- Szabad gondolatközléshez illetve véleménynyilvánításhoz való jog    
- Gondolatszabadsághoz való jog    
- Lelkiismeret - szabadsághoz való jog   
-  Vallásszabadsághoz való jog    
- Nemzeti és etnikai kisebbségek jogai   
 
Személyi szabadságjogok  
Ahogy azt a Magyar Köztársaság Alkotmánya XII. fejezetében (Alapvető jogok és kötelességek) 
kimondja, minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, és 
ettől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. Ezen túl a következő személyi szabadságjo-
gok vannak rögzítve:  
- Személyes szabadsághoz való jog    
- Személyes biztonsághoz való jog    
- Szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga    
- Jó hírnévhez való jog    
- Magánlakás sérthetetlenségéhez való jog   
- Magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog   
- Tulajdonhoz és örökléshez való jog   
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Gazdasági, szociális és kulturális jogok 
Ez a jogcsoport olyan társadalmi igények hatására jött létre, amelyek az államtól kifejezetten 
előre tervezett pozitív cselekvést kívánnak meg. Ezek vállalásával az állam a társadalmi feszült-
ségek csökkentése érdekében a különböző mozgalmak, a szakszervezetek és az egyházak kö-
veteléseinek tett eleget. A következő jogok tartoznak ebbe a csoportba:   
- Munkához való jog    
- Pihenéshez, szabad időhöz és rendszeres fizetett szabadsághoz való jog   
- Egészséges környezethez, a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog   
- Szociális biztonsághoz való jog    
- Művelődéshez való jog   
- A tudományos és a művészi élet szabadságának joga    
- Tanszabadsághoz és a tanítás szabadságához való jog    

 
A polgárok részvételi joga  
A részvételi jogok biztosítják az állampolgár számára az állami-társadalmi élet befolyásolásá-
nak lehetőségét, és értelemszerűen többnyire csak az adott állam állampolgárait illetik meg. 
Ezek a jogok a következők:   
- Népszavazás és népi kezdeményezés joga    
- Panaszjog   
- Választójog 
 
ASSZIMILÁCIÓ   
 Az asszimiláció az a folyamat, amelynek során egy kisebbségi csoport saját akaratából vagy 
kényszer hatására átveszi a többségi csoport értékeit és viselkedési mintáit. E folyamat 
eredményeként a többségi csoport magába olvasztja a kisebbségi csoportot. Az asszimiláció 
ideológiaként is leírható, melynek formája: A+B+C=A. Ez azt jelenti, hogy a többségi A cso-
port domináns, B és C kisebbségi csoport tagjai igyekeznek azonosulni a domináns csoport-
tal. Ilyenformán az etnikai viszonyokban asszimilációs politikáról is beszélhetünk. Időnként 
az asszimiláció politikai eszközökkel kikényszerített folyamat. A kényszeres asszimiláció leg-
erőszakosabb formája az etnikai tisztogatás.   
 

Az asszimiláció fajtái:  
Egyedi beolvadás  
Olyan folyamat, melynek során egy adott nemzethez, nemzetiséghez vagy népcsoporthoz 
tartozó személy elveszti eredeti nemzeti azonosságát és egy másik – általában a többségi – 
nemzet tagjává válik. Ennek során először általában a nyelvét, majd kulturális igényét, legvé-
gül nemzetiségi tudatát veszti el az ember. Az egyén identitásának a megőrzését legjobban 
az befolyásolja, hogy a boldogulásához az anyanyelvének a használata mennyire szükséges. 
Csoportos beolvadás  
Alkalmazkodásuk következtében különböző eredetű, különféle kultúrájú, közös vagy szom-
szédos területen élő népcsoportok általános kulturális közelséget, majd azonosságot ér el, és 
ennek eredményeként köztük egység jön létre.  
Önkéntes asszimiláció 
Ha az asszimilációt nem a hátrányos megkülönböztetés miatti félelem vezérli, akkor lehet be-
szélni önkéntes beolvadásról. Ebben az esetben a vegyes házasságoknál egy adott, több 
nemzetiségű tájékban a beolvasztódás mindkét irányban majdnem azonos.  
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 Erőszakos, kényszerített asszimiláció  
Akkor beszélünk erőszakos vagy kényszerített asszimilációról, hogyha a pillanatnyi hatalom 
különböző hátrányosan megkülönböztető törvények (negatív diszkrimináció), rendeletek se-
gítségével és megfélemlítő politikával, melyek sértik az egyenlő jogok és az emberi méltóság 
elvét (pl. az anyanyelv használata terén), nyelvhasználati és gazdasági nyomást fejt ki az 
egyénre a nemzetiségi vagy etnikai identitásának feladására. Egy számbeli kisebbségben élő 
közösség beolvasztásának a hátrányos nyelvi megkülönböztetés (lingvicizmus) a legfonto-
sabb eszköze.  
 
CSALÁDSEGÍTŐ   
A családsegítés a szociális és mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget 
igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishely-
zet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megelőzése céljából nyújtott szolgálta-
tás. (1993. évi III. törvény 64§(2)) 
A Családsegítő Szolgálat a családsegítés tevékenységi körében az egyének és családok életé-
ben jelentkező problémák megelőzése és megszüntetése érdekében:   
 Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt. 
 Tájékoztatást nyújt a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások 

formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.   
  A családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldását.   
 Szolgáltatásokat szervez és közvetít az egyén és család számára.   
 A családon belüli kapcsolaterősítést segítő programokat, valamint a nehéz élethelyzet-

ben élő családokat segítő szolgáltatásokat szervez. (konfliktuskezelés, közvetítés)   
 Ellátja az aktív korú nem foglalkoztatott személyek esetében az együttműködési köte-

lezettségből fakadó feladatokat.   
 Szükség esetén ingyenes jogi tanácsadást biztosít.  
 Adósságkezelési tanácsadást működtet.   
 Szociális információs szolgáltatást működtet.   
 
CÉLTERÜLET  
 Az esélyegyenlősítés célterületei:   
 Egészségügy Állapota javítása: rendszeres és hatékony egészségügyi ellátás biztosítása 

az állapotromlás, rehabilitáció érdekében,   
 oktatás, képzés: joga van óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, neveléshez, lehetőség 

szerint integrált intézmények,   
 foglalkozatás: munkához való jog, integrált vagy védett foglalkozás, munkahelyek át-

alakítása,  
  lakóhely: lakhatási forma megválasztásának joga,  
  kultúra, sport rehabilitáció: lehetővé kell tenni a szabadidős tevékenységeket, közös-

ségi célú épületek látogatását, a sportolást   
 
CÉLCSOPORTOK 
A törvény 5 hátrányos helyzetű csoportot emel ki, amelyekre különösen tekintettel kell lenni, 
ezek:  
 nők,   
 40 évnél idősebb munkavállalók,   
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 romák,  
  fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű személyek,   
 két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy gyermeket egyedül nevelő munka-

vállalók.  
A kiemelt csoportokon kívül, a munkáltatónál jelen lévő más hátrányos helyzetű  csoportok is 
bevonhatók a tervbe (pályakezdők, nagycsaládosok, hajléktalanok stb.).   
 
DEVIANCIA  
Bármely történelmi korban és időben, bármely társadalmi szerkezetet vizsgálunk, mindig ta-
lálkozunk olyan emberekkel, akik "kilógnak" a fennálló társadalmi rendből. Mindig vannak 
olyan személyek, csoportok, akikre lehet azt mondani, hogy "olyan mások", a viselkedésük 
indítékai érthetetlenek. Amikor a domináns csoportok kulturális, ideológiai, szabály- és nor-
marendjétől idegen és érthetetlen viselkedéssel állnak szemben, akkor a válaszreakció min-
denképpen olyan minősítés, amely az adott egyén és/vagy csoport viselkedését deviánsnak, a 
társadalmi kategóriák szempontjából negatívnak ítéli meg. Ugyanis minden társadalomnak 
szüksége van arra, hogy bizonyos viselkedéseket, magatartásformákat tiltson tagjai számára.   
 
DISZKRIMINÁCIÓ   
A latin eredetű diszkrimináció szó önmagában szétválasztást, megkülönböztetést jelent. Mo-
dern használatban egyes személyek vagy embercsoportok többségtől eltérő tulajdonságai, il-
letve helyzete (mássága) ürügyén történő megkülönböztetése másik személy által. Az egyenlő 
elbánás elvével ellentétes eljárás. A megkülönböztetés hatása lehet pozitív vagy negatív, il-
letve módszere nyílt vagy burkolt.  
 
Pozitív diszkrimináció:  
A pozitív diszkrimináció társadalmi csoportokra vonatkozó jogi vagy egyéb adminisztratív meg-
különböztetést, előnyben részesítést jelent, melyre gyakran, de nem feltétlenül a csoport va-
lamilyen szempontból hátrányos helyzete ad indokot. A világ sok országában ismert és alkal-
mazott fogalom a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatására vonatkoztatva. A pozitív 
megkülönböztetés célja az esélyegyenlőség megteremtése vagy privilégium létrehozása. Ide-
genszóval nevezhetjük protekciónak, vagy a gazdaságpolitikában protekcionizmusnak.   
 
Negatív diszkrimináció: 
A hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció vagy negatív diszkrimináció) ösztönös vagy tu-
datos kirekesztő vagy megalázó cselekedet. Indítéka a fölérendeltség (uralom, elsődlegesség, 
dominancia) megszerzése vagy megtartása az embercsoporton belül vagy csoportok között. 
Ürügye pedig a személy vagy embercsoport másiktól eltérő tulajdonságáról (másságáról) szer-
zett ismeret. A negatív diszkrimináció ürügye: az embertípus, nem fogyatékossága, beszéd-
hiba, életkor, megjelenési módja, viselkedés, társadalmi helyzete, beszélt nyelv (lingvicizmus), 
szaga, eszméje, nemi irányultsága, etnikai származása    
A megkülönböztetés módszere szerint:  
Nyílt: 
Amikor valakit az összehasonlítható helyzetben lévő többieknél, nyíltan kedvezőbben vagy ke-
vésbé kedvezően kezelnek.  
Burkolt: 
Burkolt diszkrimináció akkor fordul elő, amikor egy látszólag semleges előírás, ismérv vagy 
gyakorlat kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb helyzetbe hoz valakit. A burkolt megkülönböztetés 
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egyik példája: amikor munkára jelentkező embereket vizsgára köteleznek valamely nyelvből, 
noha a nyelv ismeretére nincs is szükség a munka ellátásához. Az ilyen vizsga sok olyan embert 
kirekeszthet, akinek más az anyanyelve.   
 
DISSZEMINÁCIÓ   
Számtalan kísérlet történt a fogalom definiálására, illetve tartalmának körülírására. Szűkebb 
értelmezésben a disszemináció mint a projektek végtermékeinek közzététele határozható 
meg. Az egyik legközkeletűbb definíció szerint a disszemináció olyan különféle tevékenysége-
ket jelent, amelyeknek célja, hogy egy projekt eredményeit hozzáférhetővé tegyék mindazok 
számára, akik nem voltak közvetlen résztvevői az adott projektnek.   
 
EGYENLŐ BÁNÁSMÓD  
Ezen elv szerint emberek vagy embercsoportok között nem lehet indokolatlanul különbséget 
tenni. A jogi szabályozás fő kérdése, hogy mi minősül indokolatlan különbségtételnek, hogy ki 
köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét, illetve annak megsértése hogyan 
szankcionálható.  
 
 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG  
 A Hatóság tevékenységének célja az emberi méltóság védelme, a hátrányos megkülönbözte-
tés elleni küzdelem a jog eszközeivel. A hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményé-
nek megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére vagy törvényben meghatározott ese-
tekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak megállapítása érdekében, hogy történt-
e hátrányos megkülönböztetés.    
 
 
EGYENLŐSÉG   
Az egyenlőség a politikai értékek egyik kulcsfogalma, melynek jelentése három különböző 
értelmezésre vezethető vissza. A legszűkebb értelemben, mint jogi-politikai egyenlőség a 
minden emberi lény egyenlőségét jelenti, az adott politikai részvétel jogi keretein belül. A 
törvény előtti egyenlőség mellett ez azt az erős normatív igényt is magában foglalja, hogy 
semmiféle társadalmi, vallási, etnikai, faji, nemi vagy más hasonló jegy nem indokolhat 
egyenlőtlen bánásmódot vagy diszkriminációt. A második jelentéstartomány az esélyegyen-
lőségre utal, s mint ilyen arra az állapotra, hogy gazdasági vagy társadalmi státuszától függet-
lenül mindenkinek egyenlő esélye van a társadalmi és személyes önmegvalósításra. A harma-
dik interpretáció ideológiai jellegű, miszerint az egyenlőség minden valós tulajdon egyforma 
megosztását követeli (akár azonos tulajdonrészt, akár az összes javak fölötti állami tulaj-
dont), továbbá egyenlő 'politikai súlyt' mindenki számára.  
 
 ELŐÍTÉLET   
Az előítélet egy más csoport tagjaira vonatkozó értékítélet, amely sem érvényes tapasztalatra, 
sem racionális érvre nem támaszkodik, viszont érzelmi telítettségű, nem változik és érzéketlen 
az egyéni különbségekre. Az előítéletek erősen pozitív vagy (többnyire) negatív viszonyt tük-
röző, merev sztereotípiákból származnak, amelyek alapja valamilyen érdek, történelmileg örö-
költ frusztráció, ellenőrizetlen eszme - leggyakoribb forrásuk az etnocentrizmus és a xenofó-
bia. 
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV   
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény (a 
továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) a hátrányos megkülönböztetés csökkentése érdeké-
ben előírja, hogy az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és 
többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 70/A. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervet elfo-
gadni (esélyegyenlőségi törvény 36. §).  
A törvényi előírás szerint az esélyegyenlőségi terv tartalmazza a munkáltatóval munkaviszony-
ban álló, hátrányos helyzetű munkavállalók, így különösen a nők, a negyven évnél idősebb 
munkavállalók, a romák, a fogyatékos személyek, valamint a két vagy több tíz éven aluli gyer-
meket nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók 
foglalkoztatási helyzetének elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosí-
tására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait és azok eléréséhez szükséges eszközö-
ket [Mt. 70/A. § (2) bekezdés].   
 
 
ESÉLYEGYENLŐSÉGI TÖRVÉNY 
A 2003-ban elfogadott esélyegyenlőségi törvény célja a korábban szétszabdalt, töredékes 
ágazati szabályozás helyett átfogó és részletes antidiszkriminációs szabályokat előírni a jog-
rendszer egésze számára. A törvény kifejezett célja az Európai Unió joganyagával való minél 
erősebb összhang megteremtése, ugyanakkor a törvény több ponton túlmutat a létező euró-
pai szabályozáson, mivel az összes védett tulajdonság esetén érvényre juttatja a 2000/43/EK 
irányelvben található, ott csak a faji- vagy etnikai származás esetére előírt szigorú és átfogó 
szabályokat. A törvény az általános szabályok mellett külön fejezetben foglalkozik a foglalkoz-
tatás, az oktatás, a szociális biztonság és egészségügy, a lakhatás, az egészségügyi ellátás, va-
lamint az áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele területén tapasztalt hátrányos meg-
különböztetéssel.  
 
A törvény hatálya: 
A törvény az állami szerveket és más közfeladatot ellátó szervezeteket arra kötelezi, hogy 
minden jogviszonyuk tekintetében megtartsák az egyenlő bánásmód követelményét. A nem 
állami szereplők számára a törvény csak bizonyos jogviszonyok esetében írja elő a követel-
mény megtartását, így a foglalkoztatási jogviszonyokban, szolgáltatás nyújtása vagy áru for-
galmazása esetén, állami támogatás felhasználásával végzett tevékenység esetén, illetve azok 
számára akik előre meg nem határozott személyek számára tesznek ajánlatot szerződés kö-
tésére. A törvény 19 védett tulajdonságot sorol fel, az Alkotmányban említetteken kívül töb-
bek között külön nevesíti a szexuális irányultságot, a nemi identitást, az életkort, és a fogya-
tékosságot. A lista az Alkotmányhoz hasonlóan nyílt végű, magában foglalja az egyéb tulaj-
donság szerinti megkülönböztetést is.  
 
ETNIKUM 
Etnikum vagy etnikai csoport alatt történelmileg kialakult, az összetartozás tudatával, vala-
mint közös nyelvvel, kultúrával és hagyományokkal rendelkező népességet értünk. Az őket 
érő soviniszta támadás a mi-ők ellentétből indul ki, csakhogy ebben az esetben az egyenlőt-
lenség, a nemzeti felsőbbrendűség dominál, összekapcsolódva a másik nemzet lekicsinylésé-
vel, esetenkénti megsemmisítésének szándékával. A hátrányos helyzetűek nem csak etnikai 
származásuk miatt kerülhetnek hátrányba, hanem döntő szerepet játszik sorsuk irányításában 
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a település is. Nem mindegy, hogy az adott hátrányt szenvedő család vagy csoport, közösség 
a települési forma kisebb verziójában, tehát falun éli mindennapjait, avagy a nagyvárosban, 
ugyanis az előbb említettnek sokkal kevesebb esélye van a társadalom integrációjába, mint 
az utóbb említettnek.     
 
FOGYATÉKOSSÁG   
A fogyatékosság annak a maradandó állapotnak vagy sajátosságnak a megnevezése, amikor 
egy személy érzékszervi, mozgásszervi, értelmi vagy kommunikációs képességei számotte-
vően elmaradnak az emberek átlagától. Főbb csoportjaik: értelmileg akadályozottak; látássé-
rültek; hallássérültek; mozgáskorlátozottak; beszédben akadályozottak; a halmozottan sérül-
tek (a fogyatékosság több területre terjed ki), valamint a teljesítmény- és viselkedészavarral 
küzdők.   
 
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET   
Az 1993. évi LXXIX. törvény 121 § (1) bekezdésének 14. pontja szerint hátrányos helyzetű 
gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe 
vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 
megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, 
akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás 
gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállá-
sának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte 
be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós neve-
lésbe vettek. 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket megillető kedvezmények, vonatkozó jogsza-
bályi kötelezettségek:   
- Ingyenes étkezés: bölcsödében, óvodában és 1-4. évfolyamon nappali rendszerű oktatás-

ban résztvevő gyermekeknek   
-  Ingyenes tankönyvellátás: nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanuló részére  
-  Kötelező óvodai felvétel  
-  Iskolai körzethatárok kialakítása, felvételi rend   
 

Normatívák/támogatások: képesség-kibontakoztató támogatás; integrációs támogatás; óvo-
dai fejlesztő programok támogatása. 
 
HÁTRÁNYOS HELYZET 
A hátrányos helyzet fogalmának tisztázása különösen fontos, ha iskolai körülmények között 
kell eldöntenünk, ki jogosult a különféle szociális kedvezmények igénybe vételére. Általában 
az alábbi tényezők fennállása esetén gyanakodhatunk arra, hogy a tanuló hátrányos helyzetű 
családi háttérből érkezik: 
 - a család csekély bevétellel, alacsony jövedelemmel rendelkezik, melynek nagy része vagy 
akár teljes egésze segély, nyugdíj, vagy ezekkel egy tekintet alá eső bevétel, továbbá alkalmi 
munka után járó jövedelem;  
- szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban több személy él együtt, így kevés az egy 
személyre jutó alapterület; egészségtelen lakhatási feltételek (pl. vizes, salétromos falak, nagy 
páratartalom, alagsori lakás, szuterén); rossz felszereltség (pl. konyha, fürdőszoba, beltéri WC, 
alapvetőnek tartott háztartási készülékek hiánya);  
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- a szülők alacsony iskolai végzettsége (csak általános iskolai, vagy olyan érettségit nem igénylő 
szakképzettség, amelynek nincs munkaerő piaci értéke);  
- deviáns környezet szocializációs ártalmai (pl. alkoholista, drogfüggő közeli hozzátartozók; já-
tékszenvedély és következményei);  
- család hiánya (állami gondoskodásba vett, illetve onnan kikerült fiatalok), az ép család hiánya 
(egyszülős család, elvált szülők, elhalt szülő), vagy éppen a több generáció, illetve távolabbi 
rokonsági fokokhoz tartozók együttélése;  
- a beteg vagy korlátozott képességű szülők, akik fizikailag nem képesek gyermekeik megfelelő 
ellátására, gondozására.  
A munkanélküliség, a szegénység, a szociálisan inadaptált emberek, az etnikai kisebbséghez 
tartozás növeli a hátrányos helyzetre való esélyeket. 
A következő szempontok alapján vizsgálható a hátrányos helyzet:  
Munkanélküliség  

 rokkantsági nyugdíj   

 öregségi nyugdíj    

 tartós munkanélküliség   

 átmeneti munkanélküliség  
 
 Megkülönböztetések  

 Kisebbségek: nemzeti, etnikai   

 vallási alapon    

 munkaerőpiacon nemek szerint   

 fogyatékosok: értelmi fogyatékosok és fizikai fogyatékosok    

 lakóhely szerinti különbségek: tanya, aprófalvak hátrányos helyzetben; rossz lakáskö-
rülmények   

 
Tanulásban akadályozottság 

 diszlexia   

 diszgráfia   

 diszkalkulia    

 hiperaktivitás 
 
Családi háttér   

 szülők munkanélkülisége   

 hátrányos családforma lehet: félárva, árva, elvált szülők, sokgyermekes család    

 alacsony iskolázottság: nyelvtudás hiánya, hiányos továbbtanulási minta     
 
INTEGRÁCIÓ 
Az integráció kifejezés általános értelemben egységesülést, beilleszkedést, vagy beolvasztást, 
hozzácsatolást jelent.  
Az integrációnak több formája, célja, módja létezik. Például Magyarországon a rendszerváltás 
után fellépett a cigányság társadalmi integrációjának igénye, avagy szegregációjának meg-
szüntetése, a deszegráció; ezzel párhuzamosan az ország nemzetközileg megindult az integ-
ráció útján: a világbanki és Nemzetközi Valutaalapbeli tagság gazdasági, a NATO védelempo-
litikai, az Európai Unió gazdasági és politikai integrációt jelentett.  
A faji (racial integration) és az etnikai (ethnic integration) integráció egyik része a deszegre-
gáció, amely megállítja a folyamatos faji vagy etnikai alapú elkülönítést, szegregációt. Ezen túl 
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fellép a tárdalom faji vagy etnikai alapú belső ellentéteinek megszüntetése, a mindenki szá-
mára elérhető egyenlő lehetőségek, a sokszínű, különböző hagyományokon alapuló kultúrák 
fenntartása és békés együttélése érdekében. Az integráció soha nem lehet a kisebbség bele-
kényszerítése a többség kultúrájába. A deszegregáció tekinthető jogi problémának, míg az 
integráció inkább társadalmi vonatkozású.  
 
INTEGRÁLT OKTATÁS 
Integrált oktatásról a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében beszélünk. Jelenleg az in-
tegrált nevelés-oktatásnak több típusa, szintje létezik a magyar közoktatás rendszerében. 

 Spontán integráció: eléggé elterjedt. Ez azon integrációs típus, amelynél a szakemberek 
részéről nem jelentkezik tudatos integrációs szándék. A gyermek a többségi oktatási-
nevelési intézménybe jár, a szülő ide íratta be, az óvoda vagy iskola fel is veszi. A szülő 
a szakértői bizottságnál nem járt gyermekével, s így a gyógypedagógus sem segíti a mun-
kát még az időszakos nyomon követés vagy pedagógussal folytatott lazább kapcsolat-
tartás szintjén sem. A pedagógus a törvény által biztosított kedvező lehetőségekkel nem 
él, útmutatás, segítség hiányában maga igyekszik megválaszolni, megoldani problémá-
kat. Jó esetben – általában az enyhébb fogyatékossági típusoknál – többé-kevésbé sike-
resen, rosszabb esetben inkább csak megtűri a gyermeket, de szinte semmit nem tesz 
annak pusztán formális jelenlétének oldására. Sajnos még igen gyakran előfordul ez a 
forma főleg a kisebb települések esetében, különösen az utóbbi években tapasztalható 
tanulólétszám csökkenés miatt. Ha tudomásul is veszi az intézmény, hogy fogyatékos 
gyermekkel van dolga, azt nem „törvényesíti”, hiszen ezeknek az iskoláknak többnyire a 
hátrányos helyzetű kistelepülési önkormányzat a fenntartója, és nem képes biztosítani 
a törvény által előírt tárgyi és személyi feltételt a fogyatékos gyermekek szakszerű ellá-
tása érdekében. 

 Helyi (lokális) integráció: ilyenkor az épület közös, de a SNI és ép gyermekek között gya-
korlatilag semmiféle kapcsolat nincs. Ilyenek többnyire a tagozatként működő – régebbi 
nevén – kisegítős osztályok. Az integráció lehetősége benne van ezekben a szervezési 
formákban, hiszen lehetne közös szabadidős foglalkozásokat kialakítani, rendszeresen ki 
lehetne emelni egyes gyermekeket akár csak valamilyen tevékenységre vagy órára, de 
viszonylag ritkán élnek ezzel a lehetőséggel, s így tulajdonképpen ez is a szegregálás egy 
formája marad azzal a különbséggel, hogy a lakóhelytől való távolság nem áll fenn.  

 Szociális integráció: amikor a két gyermekcsoport tudatosan keveredik a foglalkozáso-
kon kívüli vagy tanórán kívüli időben. Pl. az iskolában a délutáni tanulás idején már nem 
válik szét a két csoport, szándékosan egy asztalnál zajlik az ebédeltetés, közös a sportte-
vékenység, stb. Egyre elterjedtebb gyakorlat a közös táboroztatás, üdülés is.    

 Az igazi cél, és egyben a legmagasabb szint a funkcionális integráció, amikor nem választ-
ják szét a gyermekeket az iskolai órákon. Ennek két foka van:  
 

 részleges integráció: amikor csak az idő egy részében van a fogyatékos gyermek 
a többiekkel, egyébként elkülönített csoportban tartózkodik. E forma alapját te-
remti meg a párhuzamos csoportok/osztályok tudatosan tervezett órarendje, pl. 
az egyébként elkülönített osztályba járó tanuló adott tantárgyat vagy tantárgya-
kat a többségi osztályban tanulja (ill. egy osztályban vannak, de adott tantárgyak 
esetén kiemelik az osztályból, és elkülönítetten tanul).   
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 A legmagasabb és tulajdonképpen az együttnevelés igazi célja a teljes integráció, 
melynek keretében a fogyatékos gyermek a teljes időt a többségi iskolában, osz-
tályban tölti.    

 
JOGEGYENLŐSÉG  
 A jogegyenlőség azt is jelenti, hogy a Magyar Köztársaságban minden ember a születésétől a 
haláláig jogképes, azaz a saját jogán jogokat és kötelezettségeket vállalhat és szerezhet. A 
gyermekeknek és a fogyatékossággal élő személyeknek is teljes körű a jogképessége, ugyan-
úgy és ugyanannyi joga és kötelezettsége lehet, mint a többi állampolgárnak. Az adott sze-
mély korlátozottsága nem a jogok tartalmában, hanem csupán azok érvényesítési módjában 
jelenik meg. Jogképessége korlátozatlan, jogai maradéktalanul megvannak, de életkora vagy 
egyéb állapota miatt azok egy részét csak törvényes képviselője útján tudja gyakorolni.   
 
KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ, INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS   
Az említett rendelet 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D § (1) pontja határozza meg, hogy az 
iskola a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljá-
ból képesség kibontakoztató felkészítést szervez, melynek keretei között a tanuló egyéni ké-
pességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlődésének elősegítése, a többi tanulóhoz 
történő felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, tehetségének ki-
bontakoztatása folyik.  
 Az (5) pont szerint pedig ebben a képzésben a hátrányos helyzetű tanulók vehetnek részt. Az 
integrációs felkészítés és a képesség kibontakoztató felkészítés közötti különbség a felkészí-
tésben részesülő és nem részesülő tanulók – tehát a hátrányos helyzetű és nem hátrányos 
helyzetű tanulók – arányában van, melyet a jogszabály – a további feltételekkel együtt - pon-
tosan megfogalmaz.   
Tehát az integrációs felkészítés esetén a hátrányos helyzetű tanulók együttnevelését értjük.  
Képesség kibontakoztató, ill. integrációs felkészítés:  
- létrejött az Országos Oktatási Integrációs Hálózat, mely szakmai segítséget nyújt az isko-

láknak  
-  a költségvetési törvény a képesség kibontakoztató felkészítésben résztvevő intézmények-

nek, az integrációs felkészítésben résztvevő intézmények részére kiegészítő hozzájárulást 
biztosít.  

- a kt. 2003. évi módosítása az integrációs felkészítést vállaló iskoláknak teszi 2005. szept. 
1-től kötelezővé fejlesztőpedagógusok alkalmazását.   

 
KISEBBSÉG   
Kisebbségnek nevezünk egy nagyobb közösségen belül többé-kevésbé elkülöníthető, sajátos 
azonosságtudattal rendelkező (pl. etnikai, vallási vagy egyéb) csoportot, ha annak létszámará-
nya a nagyobb közösségen belül az egyenként vizsgált sokaságok nagyság szerint sorba állított 
listájának az alsó végén szerepel, (a csoportok számától függően valahol az 1-49% között van).   
 
KISEBBSÉGI TÖRVÉNY  
1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól.  Az 1993. LXXVII. számú, a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben (továbbiakban kisebbségi törvény) 
felsorolt 13 hazai kisebbség egységes szabályozás alá esik. E törvény keretei között kell meg-
találni a magyarországi romák kisebbségi jogainak biztosítását, akiknek helyzete alapvetően 
különbözik a többi hazai kisebbségétől. A romákat számarányuk, szociális helyzetük és az őket 
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érő diszkrimináció mellett még az is megkülönbözteti a többi hazai kisebbségtől, hogy olyan 
szórványban élő népcsoport, amely nem rendelkezik anyaországgal.  
A törvény a szabad identitásválasztás jogát egyéni jogként biztosítja. Ennek keretén belül va-
lamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozását bárki önként kinyilváníthatja, vagy kinyil-
vánítását megtagadhatja. Sajátos egyéni jog továbbá a családi és utónév anyanyelven való 
anyakönyveztetése. A kisebbségeknek joguk van nyelvük, kultúrájuk megismeréséhez, ami 
szorosan összefügg a kisebbségek közösségi jogaival. Elidegeníthetetlen közösségi jog az öna-
zonosság megőrzése: a történelmi hagyományok és az anyanyelv ápolása, fejlesztése; a kul-
túra megőrzése, valamint a művelődési és oktatási önigazgatáshoz való jog. A kisebbségek ön-
szerveződését előmozdítandó a törvény biztosítja a kisebbségek politikai vagy más jellegű 
szerveződését. A törvény elismeri a kisebbségek nyelvét, mint közösség-összetartó tényezőt. 
A szülő, illetve a gondviselő dönthet, hogy gyermeke milyen nyelvi oktatásban részesüljön. 
Nyolc tanuló szülőjének kérésére kisebbségi osztály vagy tanulócsoport indítása kötelező, 
amelyben a kisebbségi önkormányzatok kötelesek együttműködni. Emellett a kisebbségi ön-
kormányzatok jogosultak oktatási intézményt működtetni. A kisebbségi oktatás garanciáját 
nyújtja, hogy az állam biztosítja megfelelő tankönyvek megjelentetését és taneszközök előál-
lítását. 
 A kisebbségek kulturális autonómiájának másik sarkalatos pontja a nyelvhasználat. „A Magyar 
Köztársaságban anyanyelvét bárki mindenkor és mindenhol szabadon használhatja.” A nyelv-
használat feltételeit az állam köteles biztosítani. Ez nemcsak a magánkörben vagy iskolában 
használt anyanyelvhez való jogot jelenti, hanem azt is, hogy a hivatalos – közigazgatási, bün-
tető és polgári – eljárások során az anyanyelv használata biztosított.   
 
KOMPETENCIA MÉRÉS 
Kompetenciamérés céljai   
 hatékony eszköz biztosítása az intézményi önértékelés elősegítéséhez:    
 visszajelzés arról, hogy az iskola milyen eredménnyel közvetíti a társadalom által el-

várt tudást;    
 az iskola képes legyen teljesítményét összehasonlítani a hozzá hasonló iskolákkal;    
 a tanárok visszajelzést kapjanak arról, hogy az általuk átadott tudást a tanulók meny-

nyire tudják alkalmazni;    
 a mérési-értékelési kultúra terjesztése, a mérés módszereinek megismertetése a pe-

dagógusokkal;    
 az iskolafenntartók informálása saját intézményeik az országos adatokkal megbízha-

tóan összevethető eredményeiről.  
 A kompetenciamérések főbb jellemzői  
 A tesztek a diákok matematikai eszköztudását és szövegértési képességeit vizsgálják;  A diá-
kok önkéntes alapon kitölthetnek egy rövid háttérkérdőívet, amely lehetőséget biztosít a Hoz-
záadott Pedagógiai Érték vizsgálatára (2003-as méréstől). A Core-teszt alkalmazásával lehető-
ség nyílik az egymást követő évek eredményeinek összehasonlítására (2003-as méréstől).   
Nyelvi kompetenciamérés bevezetése az idegen nyelvi oktatásról ad visszajelzést. 
 
MÁSODLAGOS (ISKOLAI) SZOCIALIZÁCIÓ 
Az iskolai szocializáció a késői vagy másodlagos szocializáció. Ez nem alárendelt szerepet je-
lent, hanem az időbeli egymásutániságra utal. Személyi közvetítője a pedagógus, közege pedig 
az iskolai osztály. Ennek alapján az iskolai szocializációt két szempontból tudjuk megközelíteni  
  a gyermektársak, az iskolai osztály, mint társas közeg oldaláról;  
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  a pedagógus oldaláról, hiszen ebben a folyamatban ö vezető funkciót tölt be.  
Az iskolai szocializáció, ha rá tud épülni az elsődlegesre. Minél nagyobb az eltérés a családi és 
az iskolai elvárások között, nagyobb az egyén ellenállása az utóbbival szemben.   
 
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS (lásd: diszkrimináció)   
Az Alkotmány 70/A. § kimondja, hogy az emberi és állampolgári jogok mindenkit különbség-
tétel nélkül megilletnek, illetve előírja a hátrányos megkülönböztetés büntetését. Az Alkot-
mány 10 olyan szempontot emel ki nevesítve (faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési helyzet), amely alapján tilos 
diszkriminálni, de a felsorolás nyílt végű, az egyéb helyzet kategóriába számos más megkülön-
böztetés is beletartozhat. Így például az Alkotmánybíróság a több esetben [7][8] is egyéb hely-
zet szerinti diszkriminációnak ítélte a szexuális irányultság szerinti megkülönböztetést. Az Al-
kotmány 66. § emellett külön is kiemeli a nők és férfiak egyenlőségét, a nemi alapú diszkrimi-
náció tilalmát.   
 
NEMZETISÉG  
A nemzetiség szót két értelemben használhatjuk. Általánosabb értelmében valamely nemzet-
hez tartozást jelent (pl. valakinek a nemzetisége). Szociológiai, politikai kifejezésként ugyan-
akkor valamely meghatározott etnikumhoz tartozó kisebbségre használják.   
 
Típusai 
A nemzetiségeket két csoportba lehet osztani, beszélhetünk nemzeti kisebbségről és etnikai 
kisebbségről. Európában a legnagyobb arányban az albánok laknak anyaországuk határain kí-
vül, a legnagyobb számban pedig az oroszok, orosz kisebbség jelentős számban él Észtország-
tól Örményországig, csak Ukrajnában 1o millió feletti létszámban.  
 
PREVENCIÓ (Megelőzés) 
Szociális munkások és mások által tett lépések, melyek minimalizálják, illetve kiküszöbölik azo-
kat a társadalmi, pszichológiai és egyéb feltételeket, melyekről tudják, hogy fizikai és érzelmi 
betegségeket, illetve néha társadalmi-gazdasági problémákat okoznak, vagy hozzájárulnak 
ezek felléptéhez. Ebbe beletartozik azon társadalmi feltételrendszer létrehozása, amely lehe-
tővé teszi az egyének, családok és közösségek számára a változás lehetőségét. Formái az el-
sődleges-, másodlagos-, illetve harmadlagos prevenció.   
 
RÁSEGÍTŐ SZABÁLYOZÁS  
A pozitív diszkriminációs modell lényege, hogy a „törvény hátránykompenzációs célú kedvez-
ményeket és többletjogokat biztosít valamely kiemelt védelemre szorulócsoport számára.   
 
REHABILITÁCIÓ   
Az egészséges és hasznos képességi szint vagy lehető legkielégítőbb állapot helyreállítása. A 
szociális munkások általában az olyan embereknek nyújtott segítséggel kapcsolatosan hasz-
nálják ezt a kifejezést, akik valamilyen sérülés, betegség vagy diszfunkció okozta károsodásban 
szenvednek. Ez a segítő folyamat történhet kórházakban, szociális intézményeknél, szerveze-
teknél klinikákon, iskolákban, börtönökben és még sok egyéb környezetben, és állhat fizikote-
rápiából, pszichoterápiából, tornából, képzésből és az életstílus változásaiból.   
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SAJÁTOS NEVELÉSŰ GYEREKEK (SNI)   
A közoktatási törvény 121.§ 29. pontja szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az, aki 
a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elő-
fordulása esetén halmozottan fogyatékos,  

b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan aka-
dályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kó-
ros aktivitászavar)   

 
SZEGREGÁCIÓ 
A szegregáció a társadalmi távolságtartás intézményesített, fizikai elkülönülésben kifejeződő 
formája. A szegregáció "két csoport lakóhelyének, munkahelyének, szociális intézményeinek 
vonatkozásában fennálló fizikai elkülönítésére vonatkozik", általában valamely domináns cso-
port kényszeríti rá egy kisebbségi csoportra. Mindazonáltal a szegregáció ritkán valósul meg 
teljes mértékben: elkerülhetetlenül előfordul csoportok közötti érintkezés a megkülönbözte-
tést gyakorló társadalmak legtöbbjében. Kontextustól függetlenül létezik a lakóhely és iskoláz-
tatás szerinti megkülönböztetés, amelyet nem feltétlenül a törvény kényszerítő ereje tart 
fenn, hanem gazdasági és társadalmi diszkrimináció eredményezi, amint többnyire a gettósí-
tás példái mutatják. A fentiek mellett a szegregáció kifejezést valamelyest eltérő kontextusban 
is használták. Bizonyos elméletek állítják, hogy a háztartásokon belüli munkamegosztás nemi 
megkülönböztetést teremt, erre hivatkozva Elisabeth Bott új kifejezés bevezetését ajánlotta a 
feminizmus-diskurzuson belül, mégpedig a háztartásban hátrányosan megkülönböztető szeg-
regatív házastársi viszony fogalmát.   
 
SZOCIALIZÁCIÓ   
A szocializáció, mint alapfogalom a társadalmi környezetbe való beilleszkedést jelenti, ami va-
lójában egy társadalom által kikényszerített állapot. Az ember születésétől kezdve folyamato-
san válik "emberré" és sajátítja el a viselkedési normákat. A kisgyermekeknél különböző kény-
szerítési szankciókat alkalmaznak. Ez persze kultúránként változik, és nem biztos, hogy két kü-
lönböző országnak ugyanazok a társadalmi normái. Ezek a normák a társadalmi fejlődés során 
alakultak ki. A társadalmi normának egy lehetséges felépítését az alábbi tagolás mutatja.  
TÁRSADALMI REPREZENTÁCIÓ   
A társadalmi reprezentáció olyan tartalmak kifejezése és megnevezése, melyek révén az 
egyéni tudat a rajta túlterjedő, társadalom és intézmények által megjelenített valósághoz vi-
szonyul. E folyamat során az egyén megteremti társadalmi kapcsolatait a társadalom egészé-
vel. A folyamat fordított irányban is végbemegy, hiszen a társadalom kinyilvánítja azokat a 
viselkedési mintákat, kommunikációs formákat, amelyek a társadalmi reprezentáció révén ki-
fejezésre jutnak.   
 
 
TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS   
A foglalkoztatás, vagy más társadalmilag hasznos tevékenység során semmilyen korú, nemű, 
nemzetiségű, családi vagy egészségügyi állapotú munkavállaló sem értékesebb a társadalom 
számára a másiknál. 
Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a 
hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit.   
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TOLERANCIA 
A tolerancia latin eredetű szó, elsősorban türelmességet jelent mások véleménye, főleg val-
lása, világnézete, etnikai vagy nemzeti hovatartozása, illetve más egyebek iránt. A műszaki 
életben a megadott méretektől, mennyiségtől, vagy minőségtől való megengedett legna-
gyobb eltérést jelenti. Orvosi szempontból a szervezet ellenálló képességét, vagy gyógyszer-
tűrő képességét értjük alatta. 
 Az általános tolerancia szó ellentéte az intolerancia, ami bizonyos dolgok iránti türelmetlen-
séget, valakivel, vagy valamilyen, (főleg vallási) nézettel szemben. Orvosi értelemben is hasz-
nálják, itt főképp a gyógyszerekkel való összeférhetetlenséget jelöli. Az intoleráns is (vallási, 
politikai stb.) nézetekkel szembeni türelmetlenséget jelentett, ma már inkább ezek teljes el-
utasítását értjük alatta. 
TERV: 
- A fenntartónak és intézményének fenn kell tartani a 

 megkülönböztetés tilalmát, egyenlő bánásmódot, 

 az emberi méltóság tiszteletben tartását, 

 a társadalmi szolidaritás kialakítását. 
- Az egyenlő bánásmód követelményének és a szegregációmentességnek, mint esélyegyen-

lőségi alapfeltételnek intézményeken belül, érvényesülnie kell.  
- Az oktatás hatékonyságának növelése érdekében a fenntartó továbbra is támogatja az 

intézmény kompetencia alapú oktatásban való részvételét  
- Az oktatást nem csak az egyéni szellemi gyarapodás, érvényesülés elősegítőjének, hanem 

a társadalmi kohéziót erősítő, a társadalmi kirekesztés és foglalkoztatottság problémáinak 
megoldását segítő eszköznek tekintjük. Törekszünk intézményben az integrált nevelés, 
oktatás feltételrendszerének megteremtésére. 

- Az élethosszig tartó tanulás fontos eszköze annak, hogy az emberek irányítsák saját jövő-
jüket mind szakmai előmenetelük, mind személyes és családi életük szintjén. Éppen ezért 
szakmai szempontból támogatjuk a kompetenciaalapú nevelés és oktatás bevezetését, el-
terjesztését. Felelősséget érzünk azért, hogy a nevelési, és a pedagógiai programunk fi-
gyelembe vegye a társadalmi fejlődés, valamint a környezet igényeit. 

- Különös figyelmet szentelünk a tanulási nehézségekkel küzdő fiataloknak, továbbá az in-
tegrált nevelésnek, oktatásnak. 

- Iskolánk a Waldorf pedagógia segítségével járul hozzá az esélyegyenlőtlenség csökkenté-
séhez, a tehetség ápolásához, a szegregációs és a diszkriminációs jelenségek megszünte-
téséhez. Törekszünk arra, hogy a nevelőtestület minden tagja a Waldorf- pedagógus to-
vábbképzés keretében elsajátítsa azokat a kompetenciákat, amelyeket a befogadó kör-
nyezet személyközpontú nevelés elfogadására felkészítése és az e környezetben történő 
oktatás megkíván. 

- Egyenlő esély biztosítása minden gyermek számára a pedagógiai szolgáltatások igénybe 
vételére.   

Helyzetelemzés 
- Az intézményen belül nem érvényesül a szegregáció. 
- Az intézményben adottak azok a tanulási feltételek, amelyek minden gyermek számára 

biztosítják az optimális nevelési-fejlesztési feltételeket, esetenként a tehetséggondozást 
is egyéni fejlesztés keretében.  

- Az intézményen belül a nevelés-fejlesztés hatékonyságában, illetve a különböző szociális 
hátterű gyermekek fejlődési eredményességében nincs eltérés.   
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- Egyenlő bánásmód érvényesül a foglalkoztatásban. 
- A szakmai szolgáltatás színvonala a meglévő tanulási motivációt erősíti, elősegíti minden 

gyermek számára a nevelés-fejlesztés sikerességét.   
- Jó az együttműködés egyéb szakmai és szakszolgáltatókkal, szolgáltatással  
 
Feladataink: 

 Pedagógusaink továbbképzése 

 Az esélyegyenlőtlenségre utaló jelekkel rendelkező gyerekek kiszűrése 

 Tanórákon kiemelt figyelem 

 Fejlesztések szaktanár, illetve a szakszolgálat munkatársa segítségével. 

 Szabadidős tevékenységek szervezése (napközi) és fejlesztő, ill. felzárkóztató foglalkozá-
sok szervezése 

 Támogatások: étkezési, tankönyv 

 Partnerekkel történő együttműködés 
 

Az intézkedési terv célja, feladata  

 Az intézményi esélyegyenlőségi terv alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen be-
lül a szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülé-
sét. Erősítse a szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, az esélyteremtést, a hátrányos 
helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását.  

 Így kiemelt figyelmet fordítunk beiratkozásnál, felvételinél, az oktató-nevelő munka so-
rán, a gyerekek egyéni fejlesztésében, az értékelés gyakorlatában, a tanulói előmenetel-
ben, a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában 
és fejlesztésében. Segítséget nyújtunk a továbbtanulásban, pályaorientációban. Támogat-
juk a humánerőforrás-fejlesztést, a pedagógusok szakmai továbbképzését, valamint a 
partnerség építést és kapcsolattartást a szülőkkel, segítőkkel és a társadalmi környezettel. 
 

Kötelezettségek és felelősség 
A Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben pontosan meg kell fogal-
mazni, hogy az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében 

 milyen kötelezettségeket vállal az intézmény (lehetőségek, feltételek figyelembe vételé-
vel, a helyzetelemzés alapján);  

 és ezen kötelezettségek teljesítéséért ki/kik milyen körben felelősek.  
 
Az intézményvezető felelőssége  

 Az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és egyéb partnerek számára elérhető 
legyen a Közoktatási intézmény esélyegyenlőségi terve (nyilvánosság). Ismerjék és köves-
sék a benne foglaltakat. 

 Biztosítsa, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést 
és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. 

 Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket. 
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Az intézményvezető helyettese felelős 

 A közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósításának koordinálá-
sáért; 

 Végrehajtásának nyomon követéséért;  

 Az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért.  
 

A nevelőtestület minden tagja felelős azért, hogy 

 tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások-
kal; • biztosítsa a diszkriminációmentes nevelést-oktatást; a befogadó és toleráns légkört; 

 megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő 
képzéseken, programokon részt vegyen;  

 ismerje az intézkedési tervben foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában;  

 az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munka-
társnak. 

 
A gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

 a tanulókkal kapcsolatban végzett gyermekjóléti munka során tett intézkedései alkalmá-
val mindenkor érvényesíti az egységes bánásmód elvét.  

 
Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, 
hogy 
 

 ismerje a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet; 

 és magára nézve is kötelezőként kövesse azt.  

 rendszeresen beszélgessen az érintett szülőkkel.     Felelős: osztályfőnök  

 A nevelőtestület tagjai felelősek azért, hogy a gyerekek közötti tolerancia-készséget fo-
lyamatosan fejlesszék. 

 
Megvalósítás  

 Nyíregyházi Waldorf Iskola különös figyelemmel kíséri az intézménybe járó halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulókat, folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális 
és gyermekjóléti ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézmények-
kel, szervezetekkel, részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. 

 Az iskola, vezetőjén keresztül, a tapasztalt problémák alapján javaslatokat, ajánlásokat 
tesz a fenntartó, illetve a helyi döntéshozók részére az iskolába járó halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása céljából.  

 Az intézmény, vezetőjén keresztül, folyamatosan jelzi a fenntartó felé az intézmény eléré-
sét nehezítő esetleges körülményeket, különös tekintettel a közutak akadálymentességé-
vel és a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos problémákra. 

 Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai esély-
egyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden szülői, gond-
viselői panaszt kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti. Tájékoztatja 
a fenntartót az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos minden panasztételről, a pa-
nasztételi eljárás lefolytatásába és a vizsgálat eredményének megállapításába a fenntartó 
képviselőjét és a panasztevő felet bevonja. A panasztételi eljárás lefolytatásáért és az el-
járás eredményéből következő döntések végrehajtásáért az intézmény vezetője felel. A 
panasztételi eljárás eredményével szemben a panasztevő ellenvéleményt fogalmazhat 
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meg, melyet rögzíteni és a döntéshez csatolni kell. A panasztételi eljárás eredményétől 
függetlenül a szülő/gondviselő hatósági (Egyenlő Bánásmód Hatósága) eljárást kezdemé-
nyezhet, amelyhez az intézmény a panasztételei eljárás dokumentációját biztosítja. 

 Az intézmény befogadó légkört biztosít a tanulók és a dolgozók számára, éves munkahelyi 
esélyegyenlőségi tervet fogad el, melyet rendszeresen ellenőriz és felülvizsgál. 

 Az intézmény biztosítja, és évente megvizsgálja, hogy minden, a működésére, pedagógiai 
munkájára vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba (kiemelten a pedagógiai 
programba és az intézményi minőségirányítási programba) beépüljenek és érvényesülje-
nek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és célkitű-
zések. 

 Értékeli és beépíti jelen program ellenőrzése során szerzett információkat, tapasztalato-
kat stratégiai programjaiba és a következő oktatási időszak vonatkozásában elfogadásra 
kerülő közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programjába. 

 Az intézmény biztosítja a pedagógusok felkészítését, felkészültségének értékelését és fo-
lyamatos továbbképzésüket különös tekintettel a hatékony együttnevelés, a szociális és 
családi problémák azonosítása, valamint a közoktatási esélyegyenlőség területén. 

2.12. A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának érté-
keléséhez, minősítéséhez kapcsolódó alapelvek 

 
Iskolánkban a fentebb kifejtett pedagógiai elvek mentén nem kívánunk élni a számokkal való 

értékelésre, jutalmazásra. A büntetést is igyekszünk elkerülni. Ha egy tanuló megrongálja az 

iskola értékeit, nem büntetést szabunk ki, hanem a szülőkkel együttműködve megteremtjük 

az elrontott, tönkretett érték helyrehozásának feltételeit. Emellett az Iskola SZMSZ-e tartal-

mazza a fegyelmezési eljárások rendjét. 

Jutalmazási rendünk nincs, ahogy a tanulók magatartását és szorgalmát sem osztályozzuk, ha-

nem a szöveges értékelés lehetőségeivel élünk. 

3. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Ezt részletesen meghatározza az iskola SZMSZ-e. 

 
4. Sajátos pedagógiai módszerek, projektoktatás 
 
A Waldorf-iskolákban, így a Nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alap-

fokú Művészeti Iskola is embertani megfontolások alapján korszakosan – epochálisan – töm-

bösítve tanítjuk az ismeretelméleti tantárgyakat elsőtől a tizenkettedik osztályig. Ezekben az 

időszakokban mindenoldalúan - komplexen - körüljárják a tanulók az adott tantárgy feldolgo-

zandó témáját. Maga az üres füzet, amely az epocha során egy sokoldalúan díszített tankönyvé 

válik, a sokrétű művészi és kézműves tevékenységek, amelyek kísérik a főoktatásban tanulta-

kat, a többi tantárgy során étélt élmények mind az alapos elmélyítést szolgálják. 

Projektjellegű feladatokat rendszeresen kapnak a diákok önálló választás alapján 5-6. osztály-

tól, amikor alaposan feldolgozzák a választott témát, amelyet végül egy előadás tetőz be. De 

ilyen munka a fentebb kifejtett „diplomamunka” 8. és 12. osztályban, valamint az egyes osz-

tályok szinte minden évben színpadra állított színdarabja is. 
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5. Az írásbeli szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkéré-
sének rendje 

5.1. Számonkérés rendje 

 
Iskolánkban a hagyományos értelemben vett feleltetés, dolgozatírás nincs. A tanítók a tanu-
lókkal való aktív együttlétben igyekeznek megismerni a diákoknak az adott tananyagokban 
való elmélyülését, tudásának, ismereteinek mértékét. Természetesen van a tanítók által irá-
nyított beszélgetés, kérdés-felelet, a tanultak felidézése, egyéni előadása, amelyből képet 
nyerhetnek a pedagógusok a tanulók előrehaladásáról. A tanulók epocha füzeteinek rendsze-
res ellenőrzése is lehetőséget ad a képalkotásra. 
5-6. osztálytól kezdve pedig rendszeres írásos ellenőrzést is végzünk, de nem feladatlapsze-
rűen, hanem inkább esszészerű, a témához kapcsolódó, az érdeklődést felkeltő fogalmazások 
íratásával. Innen kezdve százalékosan is igyekszünk visszajelzést adni a tanulók tudásáról. 
9. osztálytól részletes, százalékos értékelést írnak a tanárok évente két alkalommal, és 11. osz-
tálytól osztályzatokkal is kifejezzük a tanulók teljesítményét. 
Az ismeretek számonkérésével kapcsolatban részletesen 2.7 pont foglalkozik. 

5.2. Házi feladatok rendje 

Iskolánkban az első 3-4 tanévben nem adunk házi feladatot, legfeljebb úgynevezett „szor-
galmi” feladatokkal igyekszünk a tanulók érdeklődését az adott tananyag iránt felkelteni és 
fenntartani. 
4-5. osztálytól kezdve a napi rendszerességet is szolgálva 15-30 percnyi feladatot kaphatnak a 
tanulók, illetve a nyelvtanításban is szükség van a rendszeres gyakorlásra. 
6. osztálytól kezdve a tanítók és a szaktanárok egymással egyeztetve rendszeresen adhatnak 
házi feladatot a tanulóknak, de arra törekszünk, hogy ez naponta maximum fél- másfélórányi 
feladatot jelentsen. 
Hétvégére nem adunk házi feladatot, legfeljebb olvasási kötelezettségeik lehetnek a tanulók-
nak. 
Törekszünk arra – például a matematikában –, hogy heti feladatot adjunk, amit a hét egy adott 
napjától a következő hét adott napjáig kell a tanulóknak egyéni időbeosztásuk alapján elvé-
gezniük. 
 

5.3. A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a Helyi tantervben előírt tanulmá-
nyi követelményeket sikeresen teljesítette.  

Az iskola figyelembe veszi az egyes tanulók személyiségében, családi és szociális helyzetében 
fellelhető különbségeket, és nagy mozgásteret biztosít pedagógusai számára a mérlegelés-
hez. Az iskola eljárása, hogy a tanulók adottságait megismerve egyéni fejlesztési elképzelése-
ket vázol fel minden tanuló részére, figyelembe véve annak pozitív hozzáállását, szorgalmát. 

5.4. A folyamatos továbbhaladás feltételei 

A folyamatos továbbhaladás feltételei A Waldorf-iskolákban alapelvként kell érvényesíteni, 
hogy nincs buktatás, és nincs évismétlés. Természetesen nagyon-nagyon ritka és egyedi ese-
teket kivéve ilyen helyzet is előfordulhat. A tanároknak folyamatosan gondoskodni kell, arról, 
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hogy a tanulók, olyan szinten sajátítsák el az egyes évfolyamokhoz rendelt tantárgyi követel-
ményeket, mely egyrészt megfelel a diák képességeinek illetve a következő tanévben megfe-
lelő alap a továbbhaladáshoz. A lényeg, hogy mivel nincs osztályzás, a tanulók tudása nincs 
lezárva elégtelennel egy adott epocha anyagából, vagy tananyagrészből, hanem folyamatosan 
addig kap feladatot a hiányos ismereteinek pótlására, míg végül befejezheti az adott témakört, 
melyre később építeni lehet. A továbbhaladás feltétele az elsajátítandó ismeretben való meg-
felelő szintű alap jártasság. Lehetőség van mindig a javításra.  

5.5 az általános iskolából való továbbhaladás a gimnáziumba 

 A kilencedik évfolyamra lépés feltétele:  
- megfelelő képességek a gimnáziumi tananyagtartalmak elsajátításához és egyéb a pe-

dagógiai programban és a helyi tantervben megfogalmazott elfoglaltságokon való 
részvételhez 

- családi elkötelezettség, mellyel az előző nyolc évben az osztálytanító meg volt elé-
gedve  

- megfelelő hozzáállás a Waldorf-iskolai elvekhez, a Waldorf-pedagógia gyakorlatához 
- az iskolai nevelési elvek követése otthoni családi környezetben is.  

 

6. Részvétel a kötelező tanórai foglalkozásokon kívül 

 

Egyes ünnepeket nem a tanórai keretekben tartunk meg, így a tanulóknak ezeken a rendezvé-

nyeken ugyanúgy kötelesek részt venni, mintha tanítás lenne. 

A felső tagozat gyakorlatai sem illeszthetők bele az órarendi keretbe. Így a különböző projek-

teken való teljes jelenlét kötelező a diákok számára, azok a tevékenységek részei az Iskola Pe-

dagógiai programjának és Helyi tantervének. 

 

7. Az iskolánkban tanított tantárgyak 

Iskolánkban a 12+1 év során a következő tantárgyakat tanítjuk: 

 anyanyelv/magyar nyelv és irodalom 

 számtan/matematika 

 történelem 

 honismeret és földrajz 

 természetrajz és biológia 

 fizika 

 kémia 

 angol nyelv 

 német nyelv 

 olasz nyelv 

 mozgás és testnevelés 

 kertművelés 

 informatika 

 képzőművészet (festés) 
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 agyagozás, szobrászat 

 formarajz és szabadkézi geometria 

 kézimunka 

 kézművesség 

 dráma 

 zene (ének-zene) 

 euritmia (tanárhiány miatt átmenetileg Bothmer gimnasztika) 

 művészettörténet  

    

 8.   Művészeti nevelés 

Az alapfokú művészeti iskola a tanulók közismereti és iskolai feladatait figyelembe 

véve meghatározza a kötelező részvételt a művészeti foglalkozásokon. 

Nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI (az általános isko-

lára és a gimnáziumra vonatkozóan): 

A Waldorf-iskolákban a tanulók felkészítése az alábbi művészeti ágakban történik (a 27/1998. 

(VI.10.) MKM rendeletben foglalt szakági besorolás szerint): 

Zeneművészeti ág – klasszikus zene – fafúvós tanszak:  

             a Waldorf-kerettantervben Zene tantárgyként jelölve, valamint a tanulók által szaba-

don választható egyéb hangszer szakon; 

Táncművészeti ág – kortárs tánc tanszak:  

             a Waldorf-kerettantervben Euritmia tantárgyként jelölve (modern mozgásművészet), 

ill. a helyi tantervben Bothmer gimnasztika, mint helyi sajátosság a Waldorf Szövetség 

által jóváhagyott tanterv alapján; 

Képző- és iparművészeti ág – Grafika és festészet tanszak:  

              a Waldorf-kerettantervben Képzőművészetek; Festés, rajz tantárgyként jelölve 

Környezet és kézműveskultúra tanszak:  

              a Waldorf-kerettantervben Képzőművészetek és Mesterségek tantárgyként jelölve; 

Szobrászat és kerámia tanszak:  

              a Waldorf-kerettantervben Agyagozás - szobrászat tantárgyként megjelölve 

Kézműves tanszak: 

              a Waldorf-kerettantervben Kézimunka tantárgyként jelölve 

Színjáték tanszak: 

              a Waldorf-kerettantervben Dráma tantárgyként jelölve, valamint a Magyar nyelv és 

irodalom tantárgyban 

 

A fenti tanszakok mindegyike szerepel a Waldorf-iskolák művészeti nevelésének 12 éves 

programjában, minden tanuló számára kötelező tantárgyként (a keret- és a helyi tanterv 

felkínálta kötelező választási lehetőségekkel) a kerettantervben (és a helyi tantervben is) 

megjelölt évfolyamokon és kidolgozott tartalmakkal. 
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9. A képzés szerkezete 

 
Nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 12+1 

osztályos, egy évfolyamos egységes iskola. Az iskolában a gyermekeket 1–8. osztályig egy osz-

tálytanító tanítja. 

Az alsó tagozaton (1-4. osztály) elsődlegesen az osztálytanító van jelen, és a főtárgyakon kívül 

lehetőség szerint a készségtárgyakat is ő tanítja, kivétel az euritmia és az idegen nyelvek illetve 

a testnevelés. 

A középtagozaton (5-8. osztály) elsősorban a főoktatás tantárgyainak oktatása tartozik az osz-

tálytanító feladatai közé. Az idegen nyelvek, bizonyos készségtárgyak, testnevelés órák ellá-

tása a szaktanárok feladatkörébe tartozik. 

A kamaszkorral új korszak indul, amelynek a szaktanári oktatási forma felel meg a Waldorf-

iskolákban is, így az osztálytanítói rendszer lezárul a 8. év végével. 

A felső tagozaton (9-12. osztály és az állami érettségire felkészítő +1 év) az osztálytanító sze-

repét az osztálykísérő és a diák által választott mentor veszi át. A tantárgyakat ekkor már a 

speciálisan képzett szaktanárok tanítják. 

Iskolánk sajátossága, hogy az alsó tagozat nem oszlik külön szakaszokra. A nyolc éves képzés 

egységes egészet alkot.  A gyermek szempontjából az a legjobb, ha első osztálytól kezdődően 

a nyolcadik év végéig lehetőleg ugyanazok a tanárok tanítják. 

A Waldorf-iskola tanulási ritmusa hol gyorsabb, hol lassabb az állami iskolákénál. Mivel a NAT 

által megjelölt belső képzési szakaszhatárok rugalmasan eltolhatók, nem okoz külön nehézsé-

get a hozzánk járó gyermekek esetleges felkészítése állami iskolába való beilleszkedésre. Erre 

a legoptimálisabb időszak a 4. a 6. és a 8. osztály végén van, amikor a Waldorf-tanterv és az 

állami tantervek követelményei találkoznak. Amennyiben a szülő más időpontban viszi állami 

iskolába gyermekét, bizonyos tárgyakból előnyben, másokból hátrányban lesz új iskolatársai-

hoz képest. A nyolc éves egységet iskolánk ama sajátossága is alátámasztja, hogy a tantárgyak 

évről-évre nagyon szorosan épülnek egymásra. 

A másik igen lényeges szempont, hogy a gyermekeket nyolc éven keresztül egy osztálytanító 

kíséri végig.   Ez a gyermekek szocializációját kedvezően befolyásolja.   Az osztálytanító alapo-

sabban megismeri tanítványait, több segítséget tud nyújtani harmonikus fejlődésükben. A ta-

nulók szociális érettségét, toleranciájuk fejlesztését szolgálja az is, ha első osztálytól együtt 

nevelkednek. Könnyebben át tudják élni a másik ember „egyediségét”, azt, hogy minden em-

berben más és másfajta érték lakozik. 

 

9.1. Egy nap a waldorf-iskolában 

 

A tanítás minden reggel nyolc órakor kezdődik. Az osztálytanító rendszerint az ajtóban állva, 

kézfogással köszönti az érkező gyermekeket. Majd gyertyát gyújtanak, a tanító csenget kis réz-

csengőjével és elmondják a reggeli fohászt, erőt és kedvet kérve az aznapi munkához. 

Ezek után elkezdődik az úgynevezett főoktatás, mely két órán keresztül tart. Ritmikus résszel 

indul a munka. Ez egyfajta ráhangolódást, rákészülést jelent az aznapi munkára. A gyermekek 
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furulyáznak, énekelnek, tapsolják, dobolják a ritmust. Hosszabb-rövidebb verses vagy prózai 

műveket is mondanak ilyenkor, melyeket esetleg később színielőadás keretében elő is adnak. 

Nyolcadik osztályban ilyenkor kerülhet sor a napi sajtó főbb híreinek áttekintésére. A ritmikus 

rész leteltével (mely kb. fél órát vesz igénybe) kezdődik a tanulási munka. Az alsó osztályokban 

ez a számolás és írás olvasás epochák váltakozását jelenti. A felsőbb osztályokban ilyenkor 

különböző szaktárgyak (matematika, magyar, fizika, kémia, történelem, földrajz, biológia) vált-

ják egymást. 

A gyermekek tanítási napját úgy kell a tanítóknak beosztaniuk, hogy egyaránt megmozgassák 

a cselekvést, az érzést és a gondolkodást. Az oktatás mindig az élményszerű, kézzelfogható 

ismeretektől halad a gondolkodás felé. Fontos, hogy a gyermekek érzelmileg is kötődjenek a 

tanultakhoz, hiszen csakis így mélyülhet el igazán a tanult anyag, válhat belsővé az ismeret. 

A főoktatás utolsó része mindig a történetmesélésé.  A történetek követik a gyermek fejlődési 

szakaszait. Elsőben tündérmeséket hallgatnak a gyermekek, másodikban legendákat és állat-

meséket, harmadikban az ószövetség történeteit, negyedik osztályban regéket és mondákat, 

ötödikben következnek a görög mitológiai történetek.  Hatodik osztályban a római világ törté-

neteit veszik sorra, hetedikben a reneszánsz és a nagy felfedezések, nyolcadikban az újkor 

nagy alakjainak életrajzait olvassák együtt. 

A főoktatást egy 15 perces szünet követi. Ezután következnek a szakórák. Ezek mindig 45 per-

cesek. Szakórában tanulják a gyerekek az idegen nyelveket. Ilyenkor következnek a művészeti 

tárgyak, a kézimunka, Euritmia, a festés, a zene, és felsőben a kézművesség. 

A Waldorf-iskola mindennapjaihoz hozzátartoznak ünnepeink is. A Szent Mihály nap, Szent 

Márton nap, az Advent, a farsang, a Húsvét, és Szent János napja, amikor üdvözöljük a nyarat 

és búcsúzunk az iskolaévtől.   Keretet és formát a régi magyar néphagyományból merítünk. 

 

9.2. Hagyományok, közösségi élet-ünnepek 

Iskolánkban a kezdetektől fogva nagy szerepet kapnak az ünnepek. Nagy hangsúlyt kap a gyer-

mekek nevelésében a természethez kötődő életritmus megélése, tudatosítása.  Minden na-

gyobb ünnepet, amit a népi hagyomány ismer, iskolánkban a gyermekek is megismerhetnek, 

részt vehetnek bennük, átélhetik a népi bölcsességekben rejlő tudást. 

Azt a világlátást szeretnénk feléleszteni a városi közösségben élő fiatalokban, amit nem élhet-

nek meg a nagyvárosban, arra a lelki higiéniára szeretnénk a gyermekek figyelmét fordítani, 

ami a természet rendjében megtalálható. A városban élő ember a természet változásait ke-

vésbé éli meg, a mesterséges környezet ettől elrekeszti a városlakót.  S ezzel együtt meg is 

fosztja a természeti körforgás élményétől, amit a nagyvároson kívül lakók életük részeként 

élnek meg. 

A színpompás tavaszi-nyári hónapokat az egyre sötétedő ősz és tél váltja fel. A növényzet vál-

tozása az emberi lelket is magával ragadja.  Szeptemberben Szent Mihály ünnepén elkezdődik 

a befelé fordulás időszaka. Szent Márton már arra figyelmeztet, hogy a nap fényességét csak 

saját magunkban kereshetjük, a természetben már nem találjuk meg.  S a lélek higiéniája meg 

is követeli ezt a belső munkát.  Azok a hónapok következnek, amelyek szinte elviselhetetlenek, 
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ha nem hótakaró borítja a földet. Minden lény várja a fény születését, de csak az ember vará-

zsolhatja magában elő a karácsonyi ünneppel.  A várakozásban mindig ott van a feszültség, 

amit a karácsonyi ünnep nem oldhat fel, hiszen a tél tovább tart. 

A tavasz hajnalán, farsangkor robban ki az indulat. Az emberi természetben megbújó rossz 

tulajdonságok temetője, a tréfák, bolondozások ünnepe, a karácsonyi áhítat feloldása. A nagy 

fellélegzés a tavasz. 

A természet újraéledése, az élet megújulása, a lelki vagy fizikai böjtölés a megtisztulást, a ter-

mővé válás rítusrendszerét alakította ki az emberben. A Húsvét ideje a nap, a fény erejének 

nagy ünnepe. 

A fény diadalútjának következő állomása a pünkösd.   Vele együtt megjelenik a természetben 

az a burjánzás is, aminek mellékhatása ma az allergiás tünetek számának növekedésében mu-

tatkozik meg. 

Ünnepeink sorát a Szent János nap zárja. Ez a bizonyítványosztás ideje, ami a tűzugrással, az 

ugrással végződik. 

Az iskolaév során az ünnepkör átélése segít a diákoknak a világban való eligazodásban, és 

olyan rítusrendszert alkot, ami biztonságot ad állandóan változó világunkban. Tanulóinkban az 

ünnep közeledtével egyre nagyobb lesz a várakozás. Minden ünnep más és más élményt ad, 

és ezek az élmények az egyéni fejlődésre és az osztály vagy iskolai közösségre is termékenyen 

hatnak. Minden életkor megkívánja, hogy a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve 

alakítsuk ki az ünnepeket, azok jellegzetességeit megtartva. 

 

A Szent Mihály nap: Az új tanév első ünnepe szeptember 29-én a zajlik. A kisebbek az első 

osztálytól a harmadik osztályig Sóstón győzik le a sárkányt, levegőben, földön, vízen. Minden 

gyereknek nagy kihívás a félelemmel megküzdeni, egyedül átvinni a hídon a fényt, hogy végén 

a jó győzedelmeskedjen. A közös cél minél több kövecskét visszaszerezni a sötétséget jelké-

pező sárkánytól. A próbák végén a mérlegnél találkozunk, ahol a sárkány erejét jelképező fe-

kete köveket győzik le a gyerekeknél lévő fehér kövek. 

A nagyobbak negyedik osztálytól felfelé már nem így élik át a mesés történetet, mint a kiseb-

bek, nekik az a feladatuk, hogy találjanak maguknak megfelelő nagyságú köveket, egy fehéret 

a jó cselekedeteik, meg egy sötétet a rossz cselekedeteik arányában.    

A nagyobb osztályok egy hosszabb túrát tesznek. A  felsős  osztályok  az  osztálykísérők  vá-

lasztása alapján egyéni  módon  élik  meg  az ünnepet. 

 

Szent Márton: (november 11.) Míg a közösségben rejlő lelkiismeretet és bátorság megméret-

tetése, a számadás Szent Mihály ünnepének célja, addig Szent Mártonkor a novemberi sötét-

ségben a természetben megélhető sötét és a fény kontrasztjával szembesülnek a gyermekek. 

Márton estéjére a gyerekek már egész héten készülnek: a legkisebbek manóvárakat építenek 

az udvar zugaiban, ahova várják, hogy az ünnep estéjén megláthassák a megjelenő manókat. 

A középtagozatosok a manóvárak berendezését készítik elő, a legnagyobbak a tökök kifaragá-

sában, az ünnep szoros előkészületeiben (szeretet-süti sütés, a manóvárak berendezések, ki-

díszítése, zsíros kenyér megkenése stb.) vesznek részt. 
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Advent: Négy hét tudatos készülés a karácsonyra. Minden osztályban adventi koszorút állí-

tunk, melynek gyertyáit az évszakasztalon minden nap meggyújtjuk, hogy emlékeztessen a 

fény földre születésére. Advent időszakában az iskola közössége minden reggel találkozik az 

aulában, ahol közös énekléssel kezdjük a napot. 

Adventi Spirál: A szünet előtti utolsó tanítási nap estéjére elkészítjük az Adventi Kertet, melyet 

a pedagógusok együtt járnak be a szülőkkel. Másnap minden osztály külön megy be az előké-

szített termekbe, ahol egy rövid adventi történet után minden gyerek meggyújt a központi 

nagy gyertyáról egy kisebbet, s a nap végén ezt a kisebb gyertyát hazaviszi, hogy onnan gyújt-

sák meg az otthoni fényeket Karácsony estéjén. 

Betlehemezés: A téli szünet előtt a felsős diákok betlehemi játékkal teszik teljessé az ünnepet. 

A betlehemi játék utáni elköszönünk a tanulóktól, a karácsony a családok bensőséges ünnepe. 

 

Vízkereszt: Január első tanítási napjainak egyike. A kisebb osztályok Háromkirályok játékkal 

ünnepelnek, s zárják le az Adventi időszakot. A nagyobb osztályok saját kialakított szokásaik 

szerint ünnepelnek. 

 

Farsang: Az emberi lélekben megbújó rakoncátlanság ünnepe a farsang februárban. A nagy 

vigasságok ideje. A gyermekek és tanítóik maskarákba öltöznek. Az ünnep célja az együttlét és 

a jó hangulat. Kicsapongó jókedvvel táncol az iskola apraja-nagyja. A válogatott mulatságokon 

hatalmas nevetések közepette vehet részt ki-ki vérmérséklete szerint. 

 

Húsvét: A húsvét előtti időszak mindig az önnevelés időszaka is. Az osztálytanítók a diákjaikkal 

az életkornak megfelelő mértékben beszélgetnek el, ki mit tett magáért vagy másokért. Ebben 

az időszakban még érzékenyebben figyelünk a felmerülő morális és erkölcsi kérdésekre, cse-

lekedetekre.  A gyermekek önismeretet szereznek anélkül, hogy emberi méltóságuk sérülne. 

A nagyhéten az utolsó előtti tanítási napon az iskolában takarítunk a gyerekekkel együtt. Az 

osztálytermeknek is tükrözniük kell a belső „megtisztulást”. Az utolsó tanítási napon a gyere-

kek tojást festenek, süteményt sütnek, népi játékokat tanulnak. Felkészülnek a locsolók foga-

dására. 

 

Pünkösd: Ezt az ünnepet minden évben egy Euritmia bemutatóval ünnepeljük, ahol minden 

osztály bemutathatja, mit tanult az év során. 

 

Szent János napja: Az év leghosszabb napja (június 24-e) a bizonyítvány átadásának ideje. 

Ilyenkor minden osztálytanító összegyűjti osztályát, köréjük gyűlnek a szülők, és elmondja 

minden gyermeknek azt a verset, melyet számára választott vagy írt, s ami a részletes szöveges 

bizonyítvány első oldalán található. A tanév utolsó ünnepélyes, s egyben felszabadító pillanata 

a tűzugrás. Az ekkor óhajtott kívánság – ha nem kiálltjuk világgá – valóra válhat. 
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9.3. A középiskoláról általánosan 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti 

étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgal-

mára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szere-

tünk csinálni.” (Szentgyörgyi A.) 

                                       

9.4. Iskola története 

A Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület 1995-ben alakult. Az 1996/1997-es tanévben kez-

dett működni az egyesület által fenntartott óvoda a Kert-közben, és az általános iskola a sóstói 

Vadaspark területén. A 2001/2002-es tanévet már Nyíregyházán, a Kölcsey utca 8-as szám 

alatti épületben kezdtük el. Az óvoda egy összevont csoporttal, az iskola első és második osz-

tállyal indult, és felmenő rendszerrel fejlődött. A gimnáziumi tagozat a 2004/2005-ös tanévtől 

nyitotta meg kapuit. Az első érettségi vizsgát a 2007/2008-as tanévben bonyolítottuk le. 

 

Látható, hogy a középiskolának is határozott, önálló arculattal kell rendelkeznie, konfliktusok 

kerülése nélkül egységesnek kell lennie, de meg kell felelnie általános elvárásoknak is. Ez olyan 

elvárási rendszer, amelyet csak egy igen nagy hatékonysággal működő tanár-diák kapcsolatra 

lehet alapozni. Olyan egyenrangú szellemi partnerkapcsolatot kell kiépíteni tanárnak és diák-

nak, amely majd szolgáltatja azt az erőt, mely az iskola felépítéséhez szükséges. Mindez egy-

bevág a Waldorf-pedagógia elgondolásaival is: az antropozófia emberképe is erre az időszakra 

(14. és 15. életév után) teszi az ember intellektuális szellemi életének intenzív fejlesztését. De 

ebből nem rövidtávú eredményeket felmutatni tudó teljesítmény centrikus iskola képe rajzo-

lódik ki.  Döntő fontosságú, hogy olyan szemléletet szerezzen a diák, amelynek birtokában 

majd kreatív, komoly egyéni szellemi teljesítményekre képes felnőtt lesz. A diák nem feneket-

len zsák, akibe mindent bele kell tömni. Ugyanakkor mindenkinek a lehetőségeihez és adott-

ságaihoz mérten jusson feladat, hogy képességeinek teljes birtokába kerülhessen. Az emberi 

élet egyik legfontosabb időszakában az önálló gondolatú szellemi felnőttség felé vezető kapu 

legyen ez a négy év. 

Középiskolánkban a személyiség teljes kibontakoztatása mellett az érettségi vizsga letétele a 

kétszintű érettségi vizsgarendszerben alapcél. Ez azonban nem „juttatás”: tanárnak is, diáknak 

is alaposan meg kell dolgoznia érte. 

Az óraadás az előttünk példaként működő külföldi és magyar Waldorf-iskolákhoz hasonlóan  

epochális rendszerű főoktatással és utána következő szakórákkal valósul meg. Az epochák 

többnyire háromhetes ritmusban követik egymást.  Minden egyes epochának a tanári kollé-

gium által meghatározott helye és szerepe van a tanévben. A tanmenetben meghatározott 

témákat a Waldorf-pedagógia több évtizedes, kidolgozott elvei alapján építjük fel. Ezek mindig 

a Waldorf-pedagógia emberképén nyugszanak. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tantár-

gyak interdiszciplináris kapcsolatából szülessen meg egy tanév pedagógiai menete. 

Minden egyes epochának a szaktanár szellemisége által áthatottnak kell lennie. Neki kell meg-

találnia (egyeztetve kollégáival, illetve a konferenciák által meghatározva) azt az egyéni és 
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egyedi keretet, amely alkotóan a diák tudásában beágyazottá teszi szaktárgyát. Az epochának 

magának is, miként egy főoktatási napnak is teljességében tudatosan felépített ritmussal kell 

rendelkeznie. A Waldorf-pedagógia tudatosan alkalmazott módszereinek, belégzés-benntar-

tás (anyagcsere) és kilégzés folyamatának, az (álommunka) beszámításának felhasználása a 

pedagógiai munkában feladatunk. 

Az angol, olasz és német nyelv magabiztos használata a diákok számára elengedhetetlen. A 

már meg lévő adottságokra építve a felső tagozaton továbbra is művészeti tárgyak segítik a 

diákok fejlődését: zene, dráma, festés, agyagozás. 

Az általános képzésű Nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola (egytől nyolcadik osztályáig) egy humán beállítottságú iskola képét rajzolja 

ki. Ez azonban nem jelenthet merevséget. Csak valós természetismeretet adó, természet kö-

zeli, (bátran mondhatjuk) korszerű életmódra nevelést. S mindebben a diákok által is megha-

tározott szabad programok, táborok, sportolási lehetőségek helyt kell, hogy kapjanak. 

A felső tagozat pedagógiai feladatait egyrészt az önállóan működő felsős tanári konferencia 

határozza meg, másrészt integrálja a Waldorf Iskola életének egészébe. 

Már említettük, hogy a 9. osztályba lépés nagy változást jelent az iskola, s így a diákok életében 

is. Gyermeknek, szülőnek és tanárnak is fel kell mérnie ennek jelentőségét. Reálisan mérle-

gelni kell mindhárom részről, hogy milyen utak állnak a diák előtt. Fel kell mérni az eddigi tel-

jesítményeket, fel kell vázolni az elérendő célokat.  Majd közösen dönteni, hol akarja és érde-

mes folytatnia tanulmányait a diáknak. Előreláthatóan ezek a kérdések letisztulnak az elkövet-

kező években, amikor már többnyire csak olyan diák fog iskolánkba járni, aki nálunk is kezdte 

tanulmányait. 

 

9.5. A felső tagozat - nevelési elvek a felső tagozaton 

A Waldorf-iskolák legfontosabb nevelési elvét a felső tagozaton is fenntartjuk, mely szerint a 

gyermek személyiségének minél mélyebb, és sokoldalúbb kibontása a cél. Felfedezni a benne 

rejlő értékeket, talentumokat, ezeket gondozni, megadni minden lehetőséget kibontásukhoz. 

Fontos feladat, hogy megismervén a körülötte lévő világot, otthon érezze magát benne. Tud-

jon a képességeiről, tudja, hol és mire használhatja őket. A felső tagozaton a 20. életév elér-

keztével egy olyan életkorbeli határpont közelébe kerül az ember, amikor ezeknek a megszer-

zett képességeknek a tudatos használatát kell elérnünk.  „Teljes fegyverzetben” kell állniuk a 

diákoknak, hogy az élet első komoly megmérettetéseiben helyt álljanak. 

Továbbra is célunk, hogy a diákok önmaguk fedezzék fel a világ dolgait.  Az élményszerűség a 

legfontosabb megvalósítandó feladatunk nemcsak az oktatásban, hanem az ünnepek szerve-

zésében is. Stratégiánk annyiban változik, hogy a 9. évfolyamtól szaktanárok egyéni, szaktárgy-

hoz kötött feladata ennek az élményszerűségnek a megvalósítása.  A helyes észlelési formák 

és az önálló, pontos fogalomalkotási módszerek kifejlesztésével kell az első nyolc évben meg-

alapozni a felső tagozat pedagógiai munkáját. Ezeknek a képességeknek a továbbfejlesztése 

fontos feladatunk: önmaguk tudjanak definíciókat alkotni, minden diák a maga szintjén adjon 

adekvát képet a megértett világról! Továbbra is távol kell őket tartani a sztereotip, sematikus 
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gondolkodásformáktól.   Eddig pedagógiánk sarokkövének tekintettük, hogy az intellektus túl 

korai egyoldalú fejlesztése helyett az egészséges érzésvilág és akarati élet kibontakoztatásával 

teremtsünk a magának utat törő gondolkodásnak biztos alapot. Ezért a főoktatással egyenran-

gúan fontosnak tartottuk a különböző művészeti és kézműves tevékenységeket, valamint a 

közösségi életet. Ezen tárgyak és tevékenységek jelentőségét a pedagógiában továbbra hir-

detjük: a „kézen keresztül” iskoláztatható az egész ember. Valljuk viszont azt is, hogy a 14-15. 

életévvel a gyermekek a nemi éréssel elérnek abba az életszakaszba, mikor a felnőtt életre 

való közvetlen felkészülésük biológiailag is megkezdődik. A művészi és művészeti nevelés - 

gyógyhatású pedagógiai tevékenységünket megtartva, a már fejlett akaratiság időszakába 

lépő diákok intenzív intellektuális fejlesztését szolgálja. 

Így kell a heti rendszerességű festés-, zene-, testnevelési, Euritmia-, de részben még a gyakorló 

magyar- és matematikaórának is művészeti feladatokat ellátnia. És így kell a továbbra is főok-

tatásban maradó főtárgyaknak kifejteni legfontosabb hatásukat: a szaktanár hiteles volta azt 

kell, sugározza a diák felé, hogy az őt körülvevő, és az egyre inkább „rászakadó” világ befogad-

ható és megérthető. Egy olyan intellektuális tartással kell szembesülnie a jövőjére tekintő ka-

masz diáknak, amely az ő belső erjedésben és forrásban, újraformálódásban lévő állapotában 

alternatívákat nyújt. Amilyen mértékben elnehezedik a test, olyan mértékben kell ennek elle-

nében is ható szellemi erővel emelni őt. 

A Waldorf-pedagógia felső tagozatra vonatkozó pedagógiai megfigyelésének eredményeit 

nyilvánvalóan fel kell használnunk. A 8. osztályban a diákok már olyan „különleges állapotba” 

kerülnek, amelyre leginkább az ellentétekben való szemléletmód jellemző.  Ennek például  az 

irodalom vagy a történelem oktatásban, a tananyagban is kézzelfoghatóan kell jelentkeznie: 

ezek a belső erők nagyon jól kihasználhatók. 

A kamaszok tizenhat éves kori legmélyebb önmaguk felé fordulása is értékelendő. Pedagógiai 

feladat, hogy az emberlélekben rejlő és kiteljesedő „polaritás-készséget” igen finoman kezel-

jük. Tanári munkát azonban ezekre az erőkre is bátran építhetünk. 

A 11-12. évfolyamokra már szinte „új”, kész embereket kapunk.  Magas analizáló és szinteti-

záló képességekkel rendelkeznek.  Az előttük lévő két tanévben jóformán ennek a korszaknak 

az előkészítésére kell koncentrálnunk. Legfontosabb pedagógiai célja az utolsó két évnek, hogy 

ezeket a megszülető pozitív erőket maximálisan kihasználhassuk. Az önálló szellemi munka 

megteremtésének közvetlen közelébe juttathatjuk el a diákokat. Ennek a 12. évben teljesí-

tendő vizsgamunkákban is tükröződnie kell. 

 

Ahogy a gyermekek egyéni fejlődése miatt fontos volt, hogy lehetőség szerint az osztálytanító 

1-8. osztályig ne változzon, úgy a felső tagozat ideje alatt, az osztálykísérő koordinálja az adott 

osztály életét. Már osztálya létrejöttekor figyeljen arra az osztálykísérő, hogy sokszínű és ki-

egyensúlyozott legyen a közösség a különböző temperamentumú gyermekek jóvoltából.  Fo-

lyamatosan figyelemmel kell kísérnie a gyermek egyéni és szociális fejlődését. Ennek a tevé-

kenységnek egy heti rendszerességű osztályfőnöki órát is biztosítani kell. Megnövekedik azon-

ban a közvetlen szerepe a felsős tanári konferenciának, hiszen az osztálykísérő nincsen úgy 

„összenőve” tanítványaival, mint valamikori osztálytanítója.  Ennek szellemében is minden 9. 
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osztálytól megvalósítottunk egy mentorrendszert, mely lehetővé teszi minden diák számára, 

hogy szaktanárai közül választhasson magának egy olyan segítőt-, támogatót, aki szükség ese-

tén rendelkezésére áll a gyermeknek. Ez a megkeresés természetesen (az életkori sajátossá-

goknak megfelelően) csak a diák részéről kezdeményeződhet. 

A gyermekek egyéni nyomon követésével egyenrangúan fontos a felső tagozaton is a közös-

ségépítés. Az iskolaközösség létrejöttéhez járulnak a hónaponkénti közös kezdések, de az is, 

hogy a különböző korú osztályközösségek más és más hangsúllyal készülnek az ünnepekre. A 

felső tagozat megjelentével gyökeresen új feladatok elé került az egész tanári közösség: az 

ünnepek és megvalósulásuk minősége is átalakult az új életkor megjelentével az iskolában. 

9.6. A felső tagozat tantárgyairól 

Új feladat vár ránk. „A gyermek nevelése szellemtudományi szempontból” című művében Ru-

dolf Steiner leírja, hogy a biológiai változások akkor következnek be, amikor ezek a belső erők 

elszabadulnak a testtől, és új lelki képességek jelennek meg. Tudatosság és belső érettség jel-

lemzi őket, amely a kor szimptómái és szükségletei iránti élénk figyelmükben nyilvánul meg. 

Az ifjúkor belső fejlődése szempontjából a legfontosabb a folyamatos kapcsolat felelősségér-

zettől áthatott felnőtt emberekkel.  Egy olyan időszakban, amikor a lelki érés folyamata külön-

böző okokból gyakran diszharmonikus, ez kapcsolat fontosabb, mint bármikor. 

Vannak olyan fontos lelki készségek, amelyek az emberben az ifjúkorban alakulnak ki. Ilyen az 

egyéni érdeklődés és a személyes ízlés kifejlesztésének képessége, az önálló ítéletalkotásra 

való törekvés a megismerésben. Az utánzási késztetés, amely a civilizáció mai fejlődésének 

fontos tényezője, megnehezíti az egyén számára e képességek kibontakoztatását. Önálló íté-

letet valamely kérdésről csak olyan attitűddel alakíthatunk ki, amelyet tudományosnak nevez-

hetnénk: ez nem ad teret az előítélteknek, a nyugodt vizsgálódást nem zavarhatják meg emó-

ciók. Arra kell törekednünk, hogy tudatos módon éljünk és gondolkodjunk. A valódi korszerű-

ség ezt jelenti. Ilyen értelemben kell korunkat a tudomány korszakának neveznünk. A Waldorf-

iskola felső tagozata hozzájárul egy olyan életmagatartás alapjainak a lerakásához, amely nem-

csak a felületen tudományos. 

Mint említettük, a tanítást szaktanárok veszik át, akiknek ezen a szinten már nincsen magától 

értetődő tekintélye, még ha fontos is, hogy a diákok tiszteljék szakmai és pedagógiai képessé-

geit. Viszont alapvetően fontos, hogy az oktatásban elsődleges legyen minden olyan megala-

pozott kérdés felvetése, amely a diákok felől érkezik. Az órák nagy része ezért beszélgetéssel, 

vitával telik.  A természettudományos időszakok (biológia, kémia, fizika, matematika stb.) al-

kalmasak a megfigyelési és gondolkodási készség gyakorlására. A tanár és diák által végzett 

kísérletek alapvető szerepet játszanak az oktatásban. 

Alapjában az a feladat, hogy segítsünk a diákoknak felülemelkedni szubjektív rokon- és ellen-

szenveiken, másrészt pedig próbáljunk meg létrehozni bennük egy olyan megismerésen ala-

puló érzékenységet a világ iránt, amelyről addig nemigen volt tudomásuk vagy csak nem tö-

rődtek vele. A felső tagozatos években terjedelmes tananyagot kínálunk a diákoknak. A tanu-

lás egyre nagyobb mértékben kívánja meg az önálló munkáét: epocha füzetek, házi feladatok, 

referátumok. A 11. és 12. osztályban az élet egy szabadon választott területén alapos egyéni 
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munkákat is készítenek: művészi vagy kézműves feladatoktól akár a természettudományos kí-

sérletsorozatokig. 

A tudományokban gyakran előtérben áll az kérdés, milyen axiómákat vagy ősjelenségeket ve-

szünk alapul.  Arra törekszünk, hogy mindazt, ami kutatásunk területén történik, olyan objek-

tíven észleljük, amennyire csak lehetséges. A Waldorf-iskola tizenkettedik osztályában a tanu-

lók széles kitekintést nyernek a különböző tárgyak által. 

 

Irodalom 

Az irodalommal és nyelvészettel való foglalatoskodást a művészeti oktatás részeként kezeljük. 

A heti rendszerességű magyar órák ezt a célt szolgálják. Olyan fontos készségek megőrzése és 

kifejlesztése a cél, amelyek elengedhetetlenek a fent már megnevezett általános pedagógiai 

célok eléréséhez. A költészet nyelvének befogadása és részben értelmi használata alapvető 

emberi kommunikációs kapcsolatok minőségi megvalósíthatóságának esélyét hordozza magá-

ban. 

A Waldorf-iskolák felső osztályaiban tanított irodalmi anyag világosan mutatja, hogy a régi köl-

tők motívumai és alakjai a mai fiatalok számára különösen időszerűek és ösztönzőek lehetnek. 

A modernekig tartó történelmi fejlődéssel egyidejűleg az irodalomtanítás a XVIII. század végi 

és XIX. század eleji művekkel és alakokkal foglalkozik. A tanulók csak lassan veszik észre, hogy 

tanulságos ez a stúdium saját korunk megértéséhez. Az a komolyság, ami ebben az időszakasz-

ban kifejezésre jut, a humorban és a szatirikus költők műveiben találja meg ellensúlyát. A mű-

vészetoktatás keretében találkoznak a 10. osztályosok a verstan és a metrumok fogalmaival. 

A különféle versformák, versfajták, időmértékek az antiktól a modern költészetig az egyes kul-

túrperiódusok jellegzetes tudati jelenségeinek tekinthetők. A 11. osztályban a középkori iro-

dalmi művek tanulmányozásának kiinduló pontja az eposz, amely a lovagregények világából 

Faust-költeményként emelkedik ki. A 12. osztályban a korábbi fejlődés összefoglaló áttekinté-

sét követően az újkori irodalom kerül sorra. Sok iskolában Goethe Faustjával, a vívódó, újkori 

ember képviselőjével kezdődik ez a foglalkozás.   Nietzsche, Ibsen, Tolsztoj és Dosztojevszkij 

képezhetik az átmenetet a modern irodalomhoz, ami korunk minden ínségét és nagyságát ma-

gába foglalja. 

 

Idegen nyelvek 

Iskolánkban jelenleg két élő idegen nyelvet tanítunk. Ettől nem szándékozunk eltérni a későb-

biekben. Az alsóbb osztályokban, kezdetben a nyelvtanítás feladata döntően más kultúrák és 

a más logikai alapú gondolkodás megismertetése volt. Ezeket a funkcióit természetesen a ké-

sőbbiekben is megtartja a nyelvoktatás. Viszont újabb életszakaszba lépve a gyermekek egy 

intenzívebb tanulási periódusba kell, hogy lépjenek. Döntő jelentősége lesz a kommunikációs 

készségek szintén intenzív fejlesztésének.  Olyan mértékben kell birtokolniuk a diákoknak az 

idegen nyelveket, hogy az élet bármely területén a maguk szintjén már 9. osztály végén ma-

gabiztosan használhassák azokat.   Nem nyelvvizsgák „gyártása” a célunk, hanem a funkcioná-

lis nyelvhasználat.  11. és 12. osztályban epochákat biztosítunk a már megalapozott nyelvta-

nulás még intenzívebbé és magas szintűvé tételére. Természetesen ebben a „szaktárgyban” 
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talán legfontosabb megoldandó feladat, hogy a különböző nyelvtudású gyermekek munkáját 

össze tudja hangolni a szaktanár. 

 

Történelem 

A 8. és 9. osztályban a diákok többsége arra vágyik, hogy saját korunkról minél többet tudhas-

son meg. A történelemtanításnak ezt a természetes igényt kell kihasználnia és kielégítenie. A 

8. osztályban a történelem a XVI. századtól a jelenig terjedő időszakot tárgyalja, különös hang-

súllyal a gazdaságtani szempontokon, s a nagy találmányok, kereskedelem és az ipar fejlődése 

áll a középpontban. A 10. osztályban még egyszer áttekintik az ókori fejlett kultúrákat, de most 

új szempontok szerint: a földrajzi és szociológiai viszonyok befolyása a sajátságos életformákra 

van az előtérben Kínára, Indiára, Perzsiára, Mezopotámiára, Egyiptomra és Görögországra vo-

natkozólag.  Ezen keresztül a tanítás rámutat a jelenkorra kiható összefüggésekre. A 11. osz-

tályban az irodalomtörténettel párhuzamosan a középkor történetét tanulják. Elsősorban a 

különböző kultúrtörténeti és vallásos áramlatok vonatkozásában. A 12. osztályban, ha a tanu-

lók áttekintéshez jutottak, összehasonlító és szimptomatikus szemlélet szerint tanulják a tör-

ténelmet. 

A (Rudolf Steiner által is megfogalmazott) hármas tagozódású társadalmi rendszer kezdemé-

nyeit, amelyben a szellemi, gazdasági és politikai élet intézményei egyfajta egyensúlyban let-

tek volna, a XV., XVI., XVII. századi abszolutizmus eleve megsemmisíti vagy megbénítja. A régi 

papi állam elképzelése világi formában támad fel. Ilyen megfontolásokból mintegy szükség-

szerűen következik, hogy rá kell térni olyan szociális elképzelésekre, amelyek a fenti problé-

mákat kívánják megoldani. 

Összegezve: a történelemtanításnak az a feladata, hogy rámutasson a mai problémákra és 

megoldási javaslatokra. 

 

Matematika 

A diákok többségében legkésőbb akkor, amikor a felső tagozatra kerülnek, tudatossá válik, 

mennyire fontos az, hogy valamit értsenek a matematikához.  Megtudják, hogy sokféle elmé-

leti és gyakorlati szakmai képzés csak azok számára áll nyitva, akik jó matematikai ismeretekkel 

rendelkeznek. A mai társadalmi rendben a matematikát nagyra becsülik. A tanárnak mégis 

ellent kell állnia a „társadalmi nyomásnak”. A matematikaoktatásnak az egész iskolaidőn ke-

resztül a személyiség fejlődését kell szolgálnia, és ez által önmagában kell hordoznia értékét. 

Ahogy  Platón  mondta:  „A matematika  megtisztítja  a  lélek  egyik  szerszámát  és  új  életerőre 

ébreszti.” 

Távol áll ettől a szemléletmódtól a tizenhat éves diákok gondolkodása.  A törekvés megvan 

bennük, csak mozgósítani kell egy olyan probléma érdekében, amely egyáltalán nem gyakor-

lati célokra irányul. Ha sokat fáradoztunk, a diákok átélnek a gondolkodási folyamatok révén 

egy olyan eredményt, amely technikai segédeszközökkel elérhetetlen lenne. Megtanulják 

megfigyelni saját gondolkodásukat is, átélni a helyes és helytelen gondolkodás következmé-

nyeit. Ez az élmény alapvető kell, hogy legyen.  Most is hagynunk kell, hogy a probléma maga 
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beszéljen bennünk a maga eszmetartalmával. A végső cél az, hogy a 12. osztály végére tehes-

sük hasonlóan tudatossá a gondolkodást. Természetesen egyéni képességeikhez mérten vár-

ható ez el mindenkitől. 

A matematika még arra is alkalmas gondolati ereje által, hogy a felnőttektől független, auto-

nóm gondolkodásuk alapjait letehessék. A tanárnak problémák egész spektrumát kell kínálnia 

az egyszerűtől a bonyolultig, tudnia kell differenciálnia az osztály keretén belül. 

A 9. osztályban újra a számtani műveleteket gyakorolják, de más számrendszerekben, nem a 

tízesben. Ez felszabadítóan hat a diákok gondolkodására. A permutáció, kombináció, s ezek 

felhasználása a valószínűség-számításban bőséges anyagot szolgál a diákoknak a gondolati 

erőik kamatoztatására. A geometriában hasonló lehetőséget nyújt a különböző görbék tanul-

mányozása. 

A 10. iskolaévben lezárul a tanterv két nagy szakasza. A síkgeometriát megkoronázza a trigo-

nometria. A tanulók most örömmel tapasztalhatják, hogy a trigonometrikus módszerekkel 

minden elképzelhető háromszöget kezelni tudnak. Különösen a föld- és égboltmérés szolgál-

hat ezen élmények gyakorlati érzékeltetésére.  Összességében kitágult perspektívában pillant-

hatjuk meg a számolásmódokat. 

A személyiség fejlődését elősegítő motívumokhoz tartoznak azok a kérdések is, amelyek a vég-

telenség és a függvénytan fogalmával kapcsolatosak.  Ezek tanulmányozása a gondolkodás 

absztrahálódását eredményezi, amint a problémák eltávolodnak az érzéki szemléletestől. 

A projektív geometria a tanulóknak rendkívül jó lehetőséget kínál arra, hogy a problémákat és 

összefüggéseket képletesen, de szó szerint különböző perspektívákból szemlélhessék. Ez ki-

váló lehetőség arra, hogy a diákok ténylegesen különböző aspektusokból gyakorolhassák az 

ítéletalkotást. 

 

Fizika 

A 6.  7. és 8. osztályban a diákok többek között az akusztika, optika és mechanika elementáris 

jelenségeit tanulmányozták, és megismerkedtek ezeknek egy sor gyakorlati alkalmazásával. 

Most az a cél, hogy kvalitatív élmény és matematikai számtani megközelítés révén olyan ala-

posan megértsük a hő-és elektromosságtan egyes jelenségeit, hogy teljesen világosan belát-

hatóvá váljon a gőzgép, a robbanómotor, telefon és még néhány más alapvető találmány mű-

ködése. 

Például a hőtanban Boyle-törvényének kapcsán azt kell élményszerűen megmutatni, hogyan 

lehet az anyag viselkedésében felfedezni a matematikát: az anyag nem önkényesen reagál a 

hő hatására. Vagy a +4 C°-os víz a legsűrűbb, s ez teszi lehetővé, hogy ne fagyjanak meg az 

élőlények. Maga a természet tűz ki olyan „feladatokat”, amelyek a földi élet meglétéhez nél-

külözhetetlenek. Ilyenkor azonban azt is megélhetik a diákok, hogy milyen alárendelt szerepet 

játszik amúgy a puszta számolás.  Az egész hőtan tárgyalható úgy is, hogy megpróbálnánk meg-

magyarázni, mi is a hő. 

Ez az időszak a klasszikus fizikának szenteltetett, annak minden szépségével és gazdagságával.  

A matematikai alapok jól elő vannak készítve.  A diák átéli a gondolatok nagyságát, ezek vilá-

gosabbak, logikusabbak, jobban kielégítik a modern lelket, mint az eddigiek. A világ jelenségei 
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nem változtak, csak az emberi szemléletmód alakult át. Kepler, Ticho Brache és Newton gra-

vitációs törvényei a kozmosz általános törvényévé válnak. 

A 11. osztály elektromosságtan epochájában a kísérletek szinte végtelen sokasága áll rendel-

kezésünkre. Ezzel a lehetőséggel úgy kell élnünk, hogy minden valami lényegeset vigyen ma-

gával a mindennapi életbe. Ebben az időszakban mindenütt polaritásokra bukkanunk; az elekt-

romosság sohasem nyilvánul meg egyoldalúan. Örsted és Faraday felfedezései például megra-

gadhatók a mikrofonban, telefonhallgatóban vagy a motorgenerátor polaritásában. 

Nem szabad sohasem elhallgatnunk a diákok elől a modellek dualitását. Az utolsó osztályban 

a geometriai optika és a mechanikus rezgések jelenségei vezetik be az epochát. Újabb problé-

mákkal kell ekkor szembesíteni a diákokat. A fizikai jelenségek megértésének nehézségei ak-

kor érik el a maximumot, amikor a diákoknak bemutatjuk az atommodell fejlődését a megis-

merés mai szintjéig. És sosem szabad elfelejtenünk, hogy sok tanuló nem fog többé fizikát ta-

nulni. Az a kép, az a benyomás, amelyet nekik a természettudományos világkép modern terü-

leteiről adunk, életre szóló kell, hogy legyen. 

 

Kémia 

Ennek a tárgynak a tárgyalásánál talán az a legfontosabb, hogy a gyermekekben tudatosítsuk, 

hogy nap, mint nap érintkezésbe lépünk kémiai jelenségekkel, s ezek sokszor avval fenyeget-

nek modern korunkban egyre inkább, hogy úrrá lesznek rajtunk. Ezért szükséges, hogy a jelen-

ségeket gondolati úton rendszerezzük és egymásra vonatkoztassuk őket. A nagyszabású kísér-

letekkel először is csodálkozást kell, hogy keltsünk tanítványainkban. Aztán már vágyni fogják 

a diákok, hogy megértsék a dolgokat. Elengedhetetlenül fontos, hogy a tanár mindig újra és 

újra előkészítse a talajt a diákok kérdései és kísérletező kedve számára. 

A kémiatanítás felső tagozaton például a 10. osztályban sem lehet pusztán a tudás szaporítá-

sának eszköze, hanem fontos eszköze kell, hogy legyen a diákok belső fejlődésének elősegíté-

sében. A kísérletekben folyton előkerül a savak és lúgok nagy vegyi polaritása. A 11. osztályban 

lassan kialakul az igény, hogy valamennyi anyag és a főbb vegyi folyamatok valami tagolt, át-

tekinthető rendszerben jelenjenek meg. A rendezésnek különböző lehetőségei adódnak, ame-

lyek mindegyike önmagában is érdekes lehet. Akár az elemek periódusos rendszerét nézzük, 

akár más összehasonlításokat, mindig kitűnik, hogy a természet polaritásokban nyilvánul meg, 

és poláris ellentétek együtthatásaként növekszik. 

Nehezebb megérteni azokat a tömegviszonyokat, amelyek a kémiai kölcsönhatásokból lépnek 

fel.   De a kémia- és matematikaoktatás együttműködéséből érdekes és lényeges tapasztalatok 

adódnak az arányok területén is. Az arányosság a természettudományok más területein, pél-

dául a biológiában is nyilvánvaló és lényeges. 

 

Embertan és biológia 

Mindazon képzettartalmak között, amelyeket magunkkal hordozunk az életben, kevés van, 

amely a cselekedeteinket olyan mélyen és tartósan befolyásolja, mint az a kép, amelyet az 

ember tulajdonképpeni lényegéről alkotunk.  Éppen, mivel a saját életvezetésünket annyira 

mélyen befolyásolhatja az emberkép, amelyet kialakítunk magunkban, különösen fontos, hogy 
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az elsietett ítéletalkotástól tartózkodjunk. A felső tagozatos embertan közvetlen folytatása an-

nak a tananyagnak, melyet a 8. osztályban elengedtünk.   Egy sor elemi mechanikai törvényt 

megismertek már. Most gyakran feltűnő érdeklődéssel követik, hogyan figyelhetők meg az 

ilyen jelenségek az emberi testben: a szem sötétkamrájában, a csontváz emelő rendszerében 

stb. Az itt levonható következtetés semmiképp sem lehet az, hogy az emberi test valamennyi 

funkciója mechanikus módon magyarázható, de inkább az, hogy az emberi testben rengeteg 

olyan folyamat van, melyek fizikailag megérthetők. 

Később bevonják a képbe az ember lelki-szellemi működését is.  Egyszerű példákon belátható 

az ember idegrendszerének és izomzatának felépítése. Ehhez társulnak a különböző emberi 

tudatállapotok, éberség- álom-tudattalanság.  A 11. osztályban sejttannal foglalkozunk. Most 

is van lehetőség, hogy elővegyük például a sejtosztódás, a regeneráció, a szaporodás, az onto-

genezis témáit.  Ekkor kerül szóba a teljes növényvilág áttekintése; ebből következik az utolsó 

évben egy nagyszabású áttekintés az állatok összes fő formája és az evolúció fölött. 

 

Földrajz 

Waldorf-iskolák felső tagozatos földrajzoktatása arra irányul, hogy az egész földgolyó folyama-

tai iránt elmélyült, ismeretekkel jól megalapozott érzéket alakítson ki. Az oktatást úgy kell 

megszervezni, hogy a diákokat közvetlenül elvezessük a természetei jelenségekhez. Ez az 

alapja a 9. osztályos geológia epochának. Nagyon fontos szembesítenünk a diákokat azokkal a 

hatalmas folyamatokkal, amelyek a Föld arculatát kialakították. 

A 10. osztályban a diákok egyrészt egy lehatárolt kis terület közvetlen mérésekkel történő 

megismerésével foglalkoznak. Térképet készítenek. Másrészt nagy perspektivikus távlatokból 

szemlélik az egész Földet. Az újabb fizikai felfedezések révén a gyakorlat már túlhaladt azon 

az elképzelésen, hogy a Föld egy halott égitest.  Minél távolabb megyünk a földkéregtől, annál 

intenzívebb lesz az erők dinamikája. A diákok tanulmányozzák a kontinensek formáját és meg-

tapasztalják, hogy a Föld éles polaritást mutat.  Lefestik és lerajzolják a hegységek magaslatait 

és a tengerek mélyeit is, átélik a világtengerek nagy körforgási folyamatait. Az atmoszféra je-

lenségeit is igen alaposan taglalják. A Föld a legkülső burkaitól egészen a magmáig egyetlen 

bölcsen rendezett organizmus. Az ilyen perspektívák alkalmasak rá, hogy a fiatal emberekben 

felébresszék a Földdel és funkcióival szembeni felelősség érzetet. 

 

Művészetek 

A művészettanítás a Waldorf-iskolák tantervének ugyanolyan része, mint a délelőtti epochális 

oktatáshoz tartozó többi tudományos tárgy. A 9. osztályosok művészeti oktatása a képzőmű-

vészetek történetét öleli fel az ókortól Rembrandtig.   Az egyik stílusirányzatból a másikba tör-

ténő átmenet tanulmányozása jó lehetőséget nyújt az emberi lét rejtélyeinek tudatosítására. 

A komoly, masszív románkori épületek és a merész, minden nehézkedést legyőző gótikus ka-

tedrálisok két egymástól mélyen különböző lelki magatartást tükröznek. 

Rajz, festés 
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14-15 éves korukban a tanulók a kontrasztok idejét élik.  A fekete-fehér rajzolás kezdetekor a 

két szélsőséget először is jelenségként élik meg, majd szinte maguktól, a fény és sötétség szim-

bólumaként fogják fel. Most meghódítják a fény-árnyék világát, miközben a fény különböző 

fajtáit jellemzik. Az itt bejárt gyakorlási út végén ott áll a portré. A pubertáskor ősjelenségei 

közé tartozik, hogy a világot fekete-fehérben látják.  Jótékony hatású lehet, ha ezekben az 

években a diákok rajzolószén segítségével tárgyiasítják és öntik formába benyomásaikat. 

A 10. osztályban a diákok visszatérnek a színekhez. Amint Rudolf Steiner megfogalmazza: „Az 

iskolában így a valóban művészinek és nem egy ezzel szemben ésszerűen kifundáltnak kell 

megjelennie… meg kell próbálni úgy behatolni a színek világába, ahogy a nagy modern festők 

tették, megragadva a hideg és meleg színek forma és kifejező erejének jellegét.” Az alsó tago-

zatok vízfestési tapasztalataival ennek lehetőségei még távolról sincsenek kimerítve, a réteg-

technika új, különösen érdekes színhatásokat tár fel. A motívum a munka folyamatában a szín-

ből formálódik és nem egy előzetesen tudatunkban kialakított kész képzetből. 

A 11. osztályban más módon irányítjuk a figyelmet a külvilágra. Különösen a csendéletre és az 

emberi alak ábrázolására fordítunk nagy figyelmet. Az impresszionisták és expresszionisták 

egymással ellentétes, mégis egyaránt mély hozzáállása kifejeződik festészetükben. Ennek a 

festői útnak a célja a 12. osztályban az emberi arc ábrázolása. 

 

Dráma 

A felsőbb osztályok egyikében a diákok egy teljes nagyobb drámát tanulnak meg. Átélik, hogy 

mit jelent nemcsak a gyermekkor magától értetődő játékösztönéből, hanem tudatos művészi 

stílusérzésből kiindulva dolgozni. 

Az antik drámaelmélet egyik kulcsszava a részvétel volt. Belebújni egy szerepbe, olyan mély 

érdeklődést érezni iránta, hogy a szereplő elszenvedje ugyanazt, mint a megformált személy.  

Minden szeretet kezdete a részvétel, a fokozott érdeklődés.  Pedagógiai problémát jelent, 

hogy a tanár miként tudja fenntartani a szerep iránti érdeklődést. A siker feltétele, hogy a 

szerepről új és új színeket nyerjünk. Minden diák észre fogja venni, hogy a szereppel folytatott 

küzdelmében megváltozott korábbi énjéhez képest. Az egész osztályközösség új színt ölthet. 

Olyan oldalukról ismerhetik meg egymást, melyről korábban fogalmuk sem volt. Valóságosabb 

viszonyba kerülhetnek saját személyiségükkel. 

 

Zene 

Aki valaha is átélte egy nagyobb Waldorf-iskola ünnepét, az tudja, hogy a kórus az iskola élet-

ében lényeges nevelési feladatot lát el. A zenetanításban azon fáradozunk, hogy egy viszony-

lag nem muzikális tanuló is eljusson legalább az éneklésig. A diákok különböző világtájak jel-

legzetes népdalait éneklik, sokszor egyéb tantárgyak aktuális témáihoz kapcsolódva. A tanítás 

során a zenei példákat ének- vagy zenei kíséret segítségével mutatjuk be. A diákok a közvetlen 

élő zenével közeli és állandó érintkezésbe kerülnek egymással és a megénekelt világgal. A 11. 

osztály művészetoktatásán belül fontos a zenetörténet, ami a felső osztályos zeneelmélettel 

kíséri a gyakorlati zenetanulást. A különböző stílusirányzatok és áramlatok jellemzése alkalmas 

a művészet és az emberi lét alapkérdéseinek érintésére. 
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Egyéb speciális feladatok 

Ugyanakkor azt is taglaltuk már, hogy milyen speciális készség- és képességfejlesztési prog-

ramjaink vannak. Ezek jelentősége részben megmarad, részben még koncentráltabban meg-

növekszik a felső tagozaton. Kiemelnénk azonban, hogy (összefüggésben a 13. évfolyam mi-

benlétével is) a 10-11. évfolyamtól biztosítani kívánjuk egy rugalmas és progresszív képzési 

forma kialakítását: tudásvágyának kielégítésére mindenki kapjon meg egy vagy több választott 

szaktárgyában való speciális, szaktanára által megteremtett elmélyülési lehetőséget. 

Az ifjúságvédelmi feladatokat a tanári kollégium konferenciájának keretein belül kívánja meg-

tartani, hiszen a Waldorf-pedagógia gyermek-megfigyelési ténykedése amúgy is fedésben áll 

ezzel a tevékenységi körrel.  A Waldorf-iskola gyakorlatában mindig is az osztálytanítók és osz-

tálykísérők felelőssége hangsúlyozottabb.   A tanári kollégium heti rendszeres ülésein folya-

matos rálátás biztosított minden tanár számára az iskolánkba járó diákokra. Természetesen 

tudatában (és részben éppen ezért „operatív” pedagógiai megoldások birtokában) van a Wal-

dorf- pedagógia is annak, hogy a nemi éréssel más jellegű, a személyiségfejlődés új szakaszába 

lépő diákok új emberi problémáival fogunk szembesülni. 

Fenntartónk szorgalmazására hozzáfogtunk egy minőségbiztosítási folyamat kidolgozásához. 

Tanári kollégiumunk ebben a kérdésben eljutott a cél- és feladat-megjelölés állapotáig. 

10. Művészeti alap-, záróvizsga követelményei és témakörei 

A Nyíregyházi Waldorf iskolában a Waldorf Kerettanterv által előírt művészeti nevelés folyik, 
és ennek megfelelően zajlanak a művészeti vizsgák is: 
A művészeti vizsgákat a Waldorf iskolánkban tanuló diákok két alkalommal tesznek: az alap-
vizsgát 8. osztály, a záróvizsgát pedig 12. osztály második félévében, (a pontos időpontot a 
mindenkori 8. és 12. osztály határozza meg az osztálytanítójával, osztálykísérőjével az éves 
munkarend függvényében).  
Minden osztály, minden évben előad egy életkorának megfelelő színjátékot, melyet az osz-
tálytanító, illetve a drámát tanító pedagógus határoz meg az osztály életkori, és egyéb sajá-
tosságait figyelembe véve. 
 
Szempontok a 8. osztályosok művészeti alapvizsgájához: 

 
  A dolgozat témájának leadási határideje: …………………. A témákat a Pedagógus Konferencia 
megbízásából a Pedagógiai Munkacsoport fogadja el. 
 

I. Az írásbeli munka 

 
1.a)     A dolgozat alaki követelményei:  

 1 oldalnyi vázlat szépírással 

  legalább 12 oldal terjedelem, 14-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal (ábrával, 

rajzokkal, fényképekkel együtt.)  

 igényesen kialakított borítólap 

  tartalomjegyzék  

  irodalomjegyzék, melyben a felhasznált könyv, lexikon, folyóirat, újság mellett elekt-

ronikusan elérhető források is szerepelhetnek 
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1.b)    A dolgozat tartalmi követelményei: 

 az életkornak megfelelő 

 a tanulmányok előrehaladásával szinkronban levő 

 
II. A művészi munka: 

A választott témához kapcsolódó saját kezűleg elkészíthető alkotás, esztétikus kivitelben. 
III. Az előadás: 

 
- Az előadáshoz esztétikus környezetet kell teremteni 

- Megjelenés ünnepélyes öltözékben 

- A dolgozat előadásának módja kulturált legyen 

- Az előadás során vázlatot lehet használni 

- A technikai szemléltetés ideje, ha a téma megköveteli, legfeljebb 5 perc. Speciális hely-

zetben az osztálytanítóval kell egyeztetni. 

 

IV. Meghívottak: 

 
 Az előadásra szülőket, testvéreket, családtagokat, iskolatársakat, tanárokat lehet meghívni. 
Egyéb meghívottakról az osztálytanítóval, ill. a Ped. Konferenciával kell egyeztetni. 
 

V. Értékelés: 

 
Az osztálytanító, és a Pedagógus Konferencia által megbízott személyek írásban szöveges ér-
tékelést készítenek az év végi bizonyítvány részeként. 
Az értékelés szempontjai: 
- téma 

- gondolatiság 

- felhasznált irodalom 

- fogalmazás 

- külalak 

- művészi munka 

- előadás 

 
VI. Betartandó határidők: 

 
- az elfogadott téma vázlatának leadási határideje………………………………..  
- Témamódosítás utolsó határideje…………………………… 
- A készülő dolgozatok részleteit minden hónap első hétfőjén kell bemutatni. 
- A művészi munka előrehaladásának határideje a február és március első hétfője 
- A kész dolgozat leadásának határideje: ………………………. 
- A dolgozatok előadásának ideje ………………………..,  betegség esetén a Húsvéti szünet 

utáni héten. 
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 A záró dolgozat elkészítése és bemutatása - a művészeti alapvizsga -, feltétele a 8. osztály 
sikeres elvégzésének.  

 
A fenti szempontsort és egyéb követelményeket a Nyíregyházi Waldorf Iskola Pedagógus 
Konferenciája jóváhagyta.  
 
Nyíregyháza………………………………. 
 
 
 
_____________________           ___________________             ____________________ 
            Osztálytanító                               gyerek                                            szülő         

 

10.1. Művészeti záróvizsga - a waldorf-mester munka menete, értékelési szempontjai  

 
A Waldorf Mester - Munka (mestermunka) tartalmi és formai követelményei(ről) 

   
Formai követelmények 

 
A Waldorf-Mester Munka (mestermunka) szöveges részének formai követelményei:   

 A mestermunkát szövegszerkesztővel kell készíteni, A/4-es papírra, melynek színe szaba-

don választható   

 A betűtípus olyan legyen, amely tükrözi a téma stílusát és harmonizál vele.   

  A szöveg 12-es, a jegyzet 10-es betűméretű    

 Másfeles sortávolsággal, baloldalon 3 cm-es margó, a többi margó 2,5 cm.   

  A főcím, az alcímek és a fejezetek címének választott formát következetesen kell alkal-

mazni 

   Minden egyes fejezet új oldalon kezdődjön. A fejezetek, alfejezetek stb., élesen különül-

jenek el a szövegrésztől (pl. a betűnagyság megváltoztatásán túl, félkövér, vagy dőlt sze-

dés, stb.) előttük és utánuk egy-egy sor maradjon üresen.   

 A mestermunkában a lábjegyzetelés kerülendő, inkább végjegyzeteket kell alkalmazni. 

 

 
A Waldorf-Mester Munka fő részei: 
1. A borító: tartalmazza a „Waldorf Mester - Munka” kifejezést, a dolgozat címét, a dolgo-

zat készítőjének nevét, a készítés évét.  
2. A belső címlap tartalmazza ugyanazokat, melyek szerepelnek a borítón + az iskola nevét, 

a konzulens nevét és titulusát. 
3. tartalomjegyzék -3. oldalon, sorszámozás nélkül, a szövegtörzs előtt (több oldal is lehet) 
4. szövegtörzs: sorszámozott lapokkal  
5. irodalomjegyzék: a szövegtörzs után, sorszámozás nélkül (több oldal is lehet), oldalszá-

mozás nélkül 
6. mellékletek/illusztrációk felsorolása: az irodalomjegyzék után áll, nincs oldalszámozása  
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A szemléltetés formai követelményei:  
      A dolgozat szöveges része képletekkel, grafikonokkal, ábrákkal, táblázatokkal, esetleg tér-
képekkel, színes képekkel tehető szemléletessé és igényesebbé. Ezek nagysága lehetőleg ne 
haladja meg az A/4-es lap felét, háromnegyedét. Egész, vagy többoldalas szemléltetéseket, 
táblázatokat a mellékletben kell elhelyezni.   

 A képleteket a margótól 3 cm-re célszerű elhelyezni, amelyeket (ha több van belőle) szá-

mozni kell a sor végén kerek zárójelek között. A képlet elemeit jelmagyarázattal kell el-

látni.    

  Az ábrákat arányosan a lap közepén kell elhelyezni. Alul sorszámmal, címmel és hivat-

kozással (forrás!) kell ellátni.    A táblázatokat a jobb felső sarokban kell sorszámozni.  

 A táblázat felett, középen cím, esetleg mértékegység. A táblázat alatt hivatkozás (for-

rás!).  

 
A szakirodalmi hivatkozás és az irodalomjegyzék formai követelményei: 

 Irodalomjegyzéken a mű írása során ténylegesen áttekintett és felhasznált irodalmat ért-

jük, a szövegtörzs után áll a dolgozatban, lapszámozása nincs!  

  A Mester Munka elkészítéséhez javasoljuk az ún. egyszerűsített bibliográfia alkalmazá-

sát- ennek könnyebb megértéséhez a következő példákat hozzuk  

 ha egész könyvre hivatkozunk – Róheim Géza: A csurunga népe. Budapest, 1992, 

Szépirodalmi Könyvkiadó - vagyis: szerző+kettőspont+ a cím dőlt betűvel+pont+ki-

adás helye+vessző+kiadás éve+vessző+kiadás helye+utána se pont, se vessző! 

 ha csak egy adott könyv adott terjedelmére hivatkozunk a kiadás helye után vesszőt 

teszünk, majd megadjuk az oldalszámot: 17-22 p a „p” betű a latin pagina rövidítése, 

jelentése oldal  

 Nem javasoljuk internetes oldalak szakirodalomként való megadását, vagy az arra való 

hivatkozást. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen a teljes link bemásolását javasoljuk a 

irodalomjegyzék végére.   

  Az irodalomjegyzékben ötnél kevesebb megadott hivatkozás nem állhat 

 

 Tartalomjegyzék:  
 A tartalomjegyzék a diplomamunka belső címrendszerét tartalmazza.  
 Formátuma: cím+oldalszám, betűtípusa eltér a szövegtörzs betűtípusától. 
 
 
Tartalmi követelmények 

 
 A mestermunkát esszé, illetve tanulmány formájában is elkészíthetik a tanulók. Iskolánk 

javasolja az esszé műfaját, hogy megtarthassuk a szubjektivitás –mint egyik uralkodó 

szempont – lehetőségét.  

 Témája lehet bármely objektívan kutatható tudomány- illetve művészeti ág, valamint 

alkotói folyamat, illetve átélt esemény, meghatározó élmény vagy tapasztalat.   
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 Alapvető kritérium, hogy a tanuló ne egy, már feldolgozott tényanyag ismereteit közve-

títse dolgozatában, hanem saját nézőpont, vélemény, kialakítására, saját eredmény el-

érésére törekedjen! 

  A mestermunka bevezetőjében tehát indokolnia kell témaválasztását: milyen ismere-

tekkel rendelkezik a témával kapcsolatban, milyen folyamatokban fog részt venni annak 

érdekében, hogy megismerje mélyebben választott témáját?  

 Ha a tanuló számára ismeretlen területre lép, elvárható, hogy a témával kapcsolatosan 

iskolán kívül – tanfolyam, oktatás, gyakorlati munka – szerezzen ismereteket. Ezekről az 

igazolást csatolja a mestermunka mellékleteként.  

 A tartalmi részt hordozó szövegtörzs – fényképek és egyéb illusztrációk nélkül – nem 

lehet kevesebb 20 gépelt oldalnál, a fentiekben már megadott formátumban. A terje-

delmi megkötéstől való eltérés következménye:   

 kizárás az értékelésből  

  a szóbeli előadás lehetőségének megtagadása Ilyen esetben az adott tanév au-

gusztusában, a pótló vagy javító vizsgák időszakában teljesíthető a bemutatás. En-

nek időpontját a tanári kollégium határozza meg. 

 
 A Waldorf Mester- Munka elkészítése és elfogadása a 13. évfolyamra lépés előfeltétele. 
 
 A művészeti munka lehet tárgya illetve kiegészíti, színesíti, alátámasztja a tanuló által 

választott témát, annak szerves része. Művészeti munka hiányában a mestermunka 

nem értékelhető, nem bemutatható.  

 A tanuló legyen igényes a 12. évfolyamhoz méltó munka kialakításakor, kiválasztása-

kor. A művészeti munka kivitelezése feleljen meg a 12. évfolyam művészeti szintjének! 

Ennek értékelése a művésztanárok feladata.  

 A Waldorf-mester Munka alapgondolata: mi újat adhatok a világnak? A mester munka 

elkészítésének menete: 

 Szeptember hónapban a téma leadása a választott konzulens tanárnak, a művészeti 

munka ötletének és/vagy tervezetének összeállítása a választott művésztanárral. Szept-

ember utolsó hetében a felsős konferencia dönt arról, hogy a választott témát, a művé-

szeti munka ötletét elfogadja-e? 

 A felsős TK dönthet: 

 a téma teljes visszautasításáról 

 a témaválasztás szűkítéséről/bővítéséről  

 a témaválasztás elfogadásáról 

 Október hónapban kialakul a munkacím, megkezdődik az anyaggyűjtés.  

 November-december hónapban folyamatos – legalább heti egy alkalommal - konzultá-

ciók. 

 Felelősök: konzulensek, tanulók  

 Január hónapban a szövegtörzs elektronikus formában való eljuttatása a konzulens tanár-

hoz. 
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 Február hónapban a mellékletek, illusztrációk kiválasztása összeállítása, a szakirodalom 

jegyzék és a külső megjelenítés véglegesítése.  

 Március hónapban a művészeti munkák bemutatása a készültségi állapotnak megfele-

lően. A szövegtörzs utolsó javítási lehetőségeire szánt hónap. Felelősök: művésztanárok, 

konzulensek, tanulók  

 Április utolsó hetében a Mester- Munkák leadási határideje. Leadási példányok: két fűzött 

és egy keményfedelű kötésben leadott példány. / Egy fűzött példány elhelyezésre kerül 

az iskola könyvtárában, egy fűzött példány a konzulens tanáré, a kemény kötés a tanuló 

tulajdonában marad./  

 Felelősök: a tanulók 

 Május első hetében a TK kiválasztja az opponenseket, akik átolvassák az írott tanulmányt 

és megkeresik azokat a pontokat, melyek ellentmondásosak, illetve kérdéseket fogalmaz-

nak meg, hogy kiderüljön, mennyire mélyült el a tanuló a témájában, valóban sikerült-e 

valami új vagy más nézőpontot megfogalmaznia, értelmeznie és a saját véleményét meny-

nyire képes közvetíteni, álláspontját megvédeni. (továbbiakban írásban elkészítik az op-

ponensi véleményezést, majd a mestermunka előadásának napján moderálják annak vé-

dését) Az opponens minimum három kérdéssel készül az előadás időpontjára, melyeket 

előzőleg nem közöl a tanulóval.  

 Felelős: TK 

 Május második hetében az opponensek és a konzulensek beszámolnak a TK-nak a mun-

kafolyamatokról és javaslatot tesznek a TK felé annak elfogadására, esetleges visszautasí-

tására.   

 Felelős: TK, opponensek, konzulensek 

 Az osztálykísérő megjelenteti az előadások témáit és időpontjait a Heti Hírmondóban, 

majd a folyamat lezárásaként rövid összefoglalót készít az előadásokról, melyeket fény-

képekkel illusztrál és megjelenteti a Hírmondóban és a Honlapon.  

 Felelős: 12. osztályos osztálykísérő 

 Májusban kerül sor a mestermunkák bemutatására, megvédésére. Jelen vannak: a 12. 

osztály tanulói, szülei, az opponensek, a konzulensek, a 11. osztály tanulói. 

 A szervezésért, vendéglátásért felelős: a mindenkori 11. osztály szülői közösség.  

 Június első hetében kerül sor a Waldorf Mester Munkák Oklevelének kiosztására.  

 Felelős: 12. évfolyamos osztálykísérő 

 

A Waldorf mester-munka elkészítésének menete 

 

 A témakör kiválasztása, a konzulens felkérése. (Kérjük a diákokat, hogy témájukhoz olyan 

konzulenst válasszanak, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik, a választott témakörben 

járatos.) – Határidő:   

  Az 1. konzultáció – saját kutatás, irány, gondolat felvázolása – címválasztás (Határidő: 

További konzultációk - a felkutatott szakirodalom feldolgozása, tartalomjegyzék (Határidő  
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  A megírt fejezetek bemutatása, közös gondolkodás, a munka esetleges javításai (Határ-

idő:   

  Konzultációk március 31-ig – ezután a dátum után a dolgozatnak már elektronikus formá-

ban (begépelten) kell léteznie, hogy a konzulens a formai követelményeket is ellenőrizni 

tudja.  A művészi munka bemutatásának határideje!  

  A kész munka leadási határideje: (………………) – A konzulens a diplomamunka 1 példányát 

az opponens rendelkezésére bocsátja, a tanári kollégium dönt annak elfogadásáról és en-

gedélyezi a szóbeli előadást. 

  A diplomamunkák nyilvános előadásának időpontja:   

  A konzulens a megadott szempontok alapján értékelést készít, mely a bizonyítvány ré-

sze.  

 

_____________________________                               ____________________________                           
konzulens                                                                                          tanuló                                 

 
                                  
_____________________________                               _____________________________ 
      művészeti vezető                                                                               osztálykísérő      
 
                                                                           P.H.     
                                                 ___________________________ 
                                                             intézményképviselő 
 
Az értékelés szempontjai: 
- téma 

- gondolatiság 

- felhasznált irodalom 

- fogalmazás 

- külalak 

- művészi munka 

- előadás 

 

A Waldorf Mester- Munka elkészítése és elfogadása a 13. évfolyamra lépés előfeltétele. 
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Az óvoda (óvodai tagintézményünk) jellemzői 

 

1.1.Az óvoda adatai 

 
Az óvoda elnevezése:  Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,  
                                      Alapfokú Művészeti Iskola 
Az óvoda címe:     4400 Nyíregyháza, Kert-köz 16-18. 
Az óvoda elérhetősége:  
Tel:                          42/500-870 
Fax:    42/500-869 
E-mail:   nyiregyhaziwaldorf@gmail.com 
                nyiregyhaziwaldorfovi@gmail.com 
 
Az óvoda alapító okiratának kelte:  1996. október 1. 
            száma:  60/147/1995. (XII. 08.)  
                             módosítás kelte:          2013. 08. 16. SZ-B-12/00099-12/2013. 
Az alapító okiratban meghatározott  
maximális gyermeklétszám:    25 fő 
Az engedélyező szerv neve:   Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Az óvoda fenntartója:    Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület 
A Helyi Nevelési Programot készítették: a tagintézményvezető: Turcsik Tamásné  
A Helyi Nevelési Program benyújtója:  Turcsik Tamásné 
 

 
 

Telephely adatai 
 
 
Címe:     4400 Nyíregyháza, Kert-köz 16-18. 
Az óvoda elérhetőségei:  

Tel:                            42/500-870 
E-mail:    nyiregyhaziwaldorf@gmail.com 
                 nyiregyhaziwaldorfovi@gmail.com 

         
Gyermek létszám: 25 fő      
Csoportok száma: 1       
 
 

1.2. Bevezető 

Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2013. 08. 16. SZ-B-12/00099-12/2013. határozata alapján 2013. 
08. 16. napjától működik az óvodánk 002 számú telephelyként a Waldorf Pedagógiai Egyesület 
fenntartásában. 

mailto:nyiregyhaziwaldorf@gmail.com
mailto:nyiregyhaziwaldorfovi@gmail.com
mailto:nyiregyhaziwaldorf@gmail.com
mailto:nyiregyhaziwaldorfovi@gmail.com


101 

 

Nevelési programunkban az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján – közös nevelési 
elvek, célok, feladatok meghatározása mellett – megjelenítjük az azonos Waldorf pedagógiai 
elvekre épülő nevelés gyakorlatát, sajátos nevelési arculatát. 
 

1.3. Helyzetelemzés 

 

1.3.1. Társadalmi környezet 
A belvárosi óvodákban a csoportok összetétele heterogén nálunk azt is mondhatjuk nemzet-
közi, mivel több kettős állampolgárságú és amerikai állampolgárságú gyermeket is befoga-
dunk. A családok összetétele heterogén. 
A belvárosban működő óvodákban nagy a polarizáció így nálunk is. Egy-egy csoporton belül 
jelen vannak a szerényebb életkörülmények között és a jómódban élő családok gyermekei. Az 
értelmiségi szülők gyermekük óvodai elhelyezésénél figyelembe veszik az intézményben meg-
valósuló Waldorf pedagógiai munkát és a környezetet. Ezek a szülők lakóhelyük távolsága el-
lenére is ragaszkodnak a kiválasztott intézményhez, és nagy elvárásokat támasztanak a gyer-
mekük optimális fejlődése érdekében.  
A tagintézményben többségében a Waldorf pedagógia iránt érdeklődő szülők gyermekeinek 
óvodai fejlesztését, ellátását valósítjuk meg. A társadalmi változások következtében egyre 
több az egykeresős, munkahelyi és anyagi gondokkal küzdő család. 
 

1.3.2. Humán erőforrás 
 

  Dolgozói létszám intézményi szinten: 
 

Óvodapedagógus:  2 fő 
dajka   1 fő 
összesen   3 fő  

 
Munkaköri beosztás szerinti megoszlás az óvodapedagógusok körében 
 

tagintézményvezető 1 fő 
óvodapedagógus  1 fő 
 

A Waldorf Szövetség által elvárt takarékos létszámgazdálkodás érdekében csak a törvény által 
meghatározott létszámot foglalkoztatjuk, törekedve a minőségi színvonal megtartására.  
 
Óvodapedagógusok alap-és szakirányú végzettsége 

Alapvégzettség 

Felsőfokú, főiskolai végzettség 2fő 

Az óvodapedagógusok valamennyien rendelkeznek az előírt iskolai végzettséggel, a hét éven-
kénti továbbképzésüknek eleget tesznek. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját szakképzett 
dajkák segítik minden ellátási helyen. 

 

1.3.3. Tárgyi feltételek 
Intézményünkben a 2,5-től 7 éves korú gyermekek nevelését 1 csoportban valósítjuk meg. 25 
gyermek elhelyezésére van lehetőség a 2013-2014-es nevelési évtől.  
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A tagintézmény épülete eredetileg óvodának épült, a funkciójuknak megfelelő infrastruktúrá-
val.  
Az óvodánk udvara gyermekközpontú szemléletet tükröz, parkosított, jól szolgálja a gyerme-
kek egészséges életmódra nevelését, testi épségének megóvását. EU-s szabványoknak megfe-
lelő fajátékokkal biztosítjuk a változatos mozgáslehetőséget.  
 
A csoportszobánk alapterülete megfelel a törvény által maximált 25 fős létszámnak. A beren-
dezés esztétikus, jó állapotú, természetes alapanyagú a Waldorf előírásoknak megfelelő, de-
koratív.  
A gyermeki tevékenységet szolgáló tárgyi, szakmai eszközök az óvodapedagógusok kreativitá-
sának, sokoldalúságának köszönhetően megfelelő számban, minőségben állnak rendelke-
zésre.  
Műszaki infrastruktúra tekintetében rendelkezésünkre áll:  
- intézményi szinten 

projektor, laptop, számítógépek, fénymásoló, videó kamera, DVD lejátszó, TV, fényké-
pezőgépek, erősítő, CD lejátszó, 

- tagintézményben 
a Waldorf szellemiségének megfelelően nem használnak elektronikus eszközöket a 
gyerekek nevelése során. 

Az ovikönyvtár állományának feltöltése az intézményben és a tagóvodában folyamatosan tör-
ténik saját bevételi lehetőségek által. 

2. Óvodakép 

2.1. Óvodai nevelésünk alapelvei 

Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője. Biztosítja a nevelés optimális feltételeit, a 
gyermekek számára a környezettudatos magatartás kialakítását segíti. 
Az óvodai nevelés célja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, kompetenciák kialakí-
tása az egyéni fejlődésükhöz mérten (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek el-
látását is). 
Óvodai nevelésünk gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonsá-
got nyújtó, derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és az érzelmi ké-
pességek egyéni és életkor – specifikus alakításáról. Mindezt az életkornak leginkább megfe-
lelő szabad játék során, kiegészítve az a Waldorf pedagógia által alkalmazott heti ritmusban 
ismétlődő különböző tevékenységekkel. 
Gyermekeink számára biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, az emberi jogok és 
alapvető szabadságjogok védelmét. 
A teljes óvodai nevelésben a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsü-
lés és bizalom övezze. 

2.2. Óvodai nevelésünk célja 

Az ismeretközpontú nevelésről-oktatásról a kompetenciákra, az ismeret – képesség – attitűd 
hármas egységére helyezi a hangsúlyt. 
 
Az óvodából az iskolába való átmenet tartalmilag és módszereiben újszerű kidolgozása. 
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A Waldorf pedagógia, az együttnevelés elterjesztése, az óvodások sokoldalú, harmonikus fej-
lődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembe-
vételével, ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is. 

2.3. Gyermekkép 

Óvodai nevelésünk célja, olyan gyermeket nevelni, akik harmonikus mozgással, fejlett kom-
munikációs képességgel, beszédkultúrával rendelkezzenek.  
Legyenek tájékozottak az őket körülvevő világról, fogékonyak az új ismeretek iránt, és alap-
készségek, képességek birtokában alkalmazzák tudásukat a gyakorlatban. 
Örömökre és szeretetre nyitott, érzelem gazdag, autonóm személyiségek legyenek.  
Közösségi magatartásuk, viselkedésük igazodjon az emberi együttélés szempontjából lényeges 
szabályokhoz.  
Hagyományápoló, a környezettel kiegyensúlyozott viszonyban élő, embertársait szerető fel-
nőttekké váljanak.  
Szeresse a mozgást, felnőtt korára váljon életformájává az egészséges életmód, környezettu-
datos magatartás. 
Legfőbb élményforrása a szabadjáték legyen, amely a személyiségfejlesztés színtere, a tanulás, 
a készség- képesség fejlesztés leghatékonyabb módja. 

2.4. Pedagóguskép 

Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője, akinek a segítő támogató attitűdje modellt, min-
tát jelent a gyermekek számára. 
Olyan pedagógus, akit elhivatott a Waldorf pedagógia értékeivel, nagyfokú gyermekszeretet, 
pedagógiai optimizmus és tolerancia jellemez. 
A feltételrendszer és a tevékenységek tudatos befolyásolásával segíti a személyiség kibonta-
kozását. 
A szülőkkel megfelelő együttműködést valósít meg, a családok értékrendjének sokféleségét 
figyelembe véve. 
Jellemzi a szakmai megújulás és innováció képessége. 
 

3. Az óvodai nevelés feladata 

 
Az óvodai nevelés feladatai a 2,5-től 7 éves gyermekek testi, lelki és szellemi szükségleteinek 
kielégítése. 
Ezen belül: 
- az egészséges életmód alakítása, 
- az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, 
- az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

3.1. Az egészséges életmód alakítása 

Feladat: 
A testi-, lelki egészség alapvető feltételeinek biztosítása, a gyermek komfortérzetének kielégí-
tésére. 
Az életkornak megfelelő optimális óvodai életritmus kialakítása. 
A gyermek egészségének védelme, óvása, edzettségének megőrzése.  
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A gyermekek fejlődéséhez szükséges a stressz mentes, biztonságos környezet megteremtésé-
vel, megőrzésével a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. 
 

3.2. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 

Olyan derűs, kiegyensúlyozott, szeretettel teli légkör kialakítása, amely segíti a gyermek ér-
zelmi biztonságát, hogy az összetartozást belső szükségletként élhesse át, és teret enged ön-
kifejező törekvéseinek. 
Közös élményekre épülő tevékenységek során a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak, szokás- 
és normarendszerének megalapozása. 
Sokszínű tevékenységgel segítsük elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben, 
az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. 
Az óvoda valamennyi dolgozójának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell ér-
tékű legyen a gyermeki magatartás alakítása szempontjából. 
 

3.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, a különböző tevé-
kenységek és élethelyzetek biztosításával teremtjük meg a szellemi fejlődés feltételeit a re-
igen, azaz a drámajáték segítségével.  
Feladat: Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermekek 
természetes beszéd-, és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése. 
Az óvodai nevelési módszerek segítségével a természetes gyermeki kívánságra, spontán szer-
zett tapasztalataira építve bővítse a megismerő kognitív képességek fejlesztését. 

3.4. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése 

Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerme-
kek különleges gondozása Waldorf óvodánkban:  
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ 25. pontja alapján:  
„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd”  
„beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek: az a különleges bánásmó-
dot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életko-
rához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, maga-
tartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyi-
ségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igé-
nyűnek.” 
Waldorf óvodánk célja a sajátos nevelési igényű vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek tovább haladásának és szocializációjának elősegítése, esély-
egyenlőségük támogatása. A különleges gondozás keretében nyújtott pedagógiai, gyógypeda-
gógiai ellátás óvodán belüli biztosítása a gyermek problémájának komplex kezelését teszi le-
hetővé. A gyermek terápiás ellátása mellett könnyebben megvalósítható a család, óvoda, szak-
szolgáltatás hármas kapcsolatrendszere, és hatékonyabbá válhat együttműködésük a gyermek 
érdekében. 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja  
Óvodánk a szülőkkel és a szakszolgálatokkal egyeztetve és együttműködve kész az SNI-s gye-
rekek fogadására és ellátására. A pedagógus személyes példaadással segítséget nyújt a gye-
rekcsoportnak a másság elfogadásához, az SNI-s gyerekek számára pedig segítséget és lehető-
séget nyújt ahhoz, hogy megtanuljon ép közösségben élni. Érzelmileg olyan többlethez juttatja 
a gyerekeket, amely pozitív irányban befolyásolhatja személyiségfejlődésüket A felmerülő 
problémákról és sikerekről a gyógypedagógusokkal és pedagógus kollégákkal rendszeresen 
konzultálunk. 
A sajátos nevelési igényű gyermekeket az óvodai csoportban az alábbiak szerint integrálja: 

 A gyermekek megfigyelése során, bármely területen - önmagához, korához képesteltérést, 
hiányt, megtoppanást tapasztal az óvodapedagógus (szülői beleegyezéssel) a Szabolcs-Szat-
már-Megyei Pedagógiai Nyíregyházi Tagintézményétől szakértői véleményt kér., mint első-
fokú hatóságtól. 

 A Nyíregyházi Tankerületi Központ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Megyei Szakértői Bizottsága, mint másodfokú hatóság szakértői véleményében meg állapítja 
a gyermek sajátos nevelési igényét /SNI/. Szakértői véleményében javaslatot tesz a tankötele-
zettség teljesítésének módjáról, a rehabilitációs órakeret időtartamára, a fejlesztést végző 
szakember képzettségéről, a fejlesztés módjáról, és tartalmáról 
Az integráció célja  

 Az SNI-s gyermekeknek a többi gyermekkel történő együttnevelésével elősegítse a közös-
ségbe való beilleszkedést, támogassa családi nevelésüket, speciális szükségleteik figyelembe 
vételével biztosítsa a gyermekek optimális személyiségfejlődését, hátrányaik leküzdését. 

  Az eltérő fejlődési ütemű gyermekek sajátosságainak megtapasztaltatása és elfogadása a 
többi gyermek számára. 
Feladatunk, hogy a pedagógiai programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba 
kerüljenek.  
Szükséges a személyi feltételek biztosítása:  

 jól képzett óvodapedagógus,  

 törvény által előírt szakember, gyógypedagógus,  

 elfogadó, befogadó, empátiás pedagógiai attitűd.  
Az SNI-s gyermek hatékony nevelése, fejlesztése érdekében több területen dolgozó szakem-
ber együttnevelésére, együttműködésére van szükség. Az integrált fejlesztésben az adott gyer-
mek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó 
szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti. Közreműködése kiterjed a 
gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, folyamatos tanácsadásra, mely az óvo-
dai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúly helyez. 
 

3.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek:  

Bármilyen hátrányos helyzetből származó lemaradás csakis szakszerű, a gyermek társadalmi 
helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és módszerekkel, a szülőket partnerré téve el-
lensúlyozható. A szülőkkel való együttműködés az otthon és az óvoda világának találkozásá-
val, szülők és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható meg, melyben az óvoda-
pedagógusoknak helyzetüknél és képzettségünknél fogva kiemelt szerepük és felelősségük 
van. Az óvodai programunk jellemzője a gyermek életkori sajátosságát figyelembe vevő Wal-
dorf szemlélet, valamint az interdiszciplináris megközelítés, mely a kora gyermekkori fejlődés 
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kérdésében kompetens minden szakma szerepét egyenrangúan fontosnak és egymást kiegé-
szítőnek tartja. Így ösztönözi az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, me-
lyek a szülőket támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a gyermekeknek szolgál-
tatásokat biztosítanak. 
1.  Szervezési feladatok 

 Integrációt elősegítő csoportalakítás 

 Az igazolatlan hiányzások minimalizálása 
A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása 

2. Óvónők és dajkák  együttműködése 
 (rendszeres heti konferencia munka valamennyi munkatárs részvételével, esetmegbe-

szélések, gyeremekmegfigyelések, továbbképzések a szaktanácsadó segítségével) 
3.         Pedagógiai munka kiemelt területei 

 Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis) 

 Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd 
észlelés fejlődésének elősegítése) 

 Érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegí-
tése, bizalom, elfogadás, együttműködés) 

 Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás) 

 Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 
 

4.          A Waldorf-pedagógia ritmusokra és életkori sajátosságokra építő módszerei 
 Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással 

kapcsolatos tevékenység 
 Egészségügyi szűrővizsgálatok (a gyermek fejlődésének nyomon követése, re-

gisztrálása, szükség esetén szakorvosi - fogászat, szemészet, fülészet, ortopédia 
vizsgálat) kezdeményezése, megszervezése 

 Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése (ruhák, játé-
kok, könyvek gyűjtése, adományozása, kölcsönzése; kirándulások szervezése;) 

 A szociális ellátórendszerrel való együttműködés 
5.  Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, 
                 különösen az alábbiakkal: 

Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat (a szülők támogatása, erőforrásainak feltárása) 
Védőnői hálózat (korai képességfejlesztéssel kapcsolatos tanácsadás) 

6.  Óvoda-iskola átmenet támogatása 

 Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek 
megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának meg-
előzése, megoldási késztetés, monotónia tűrés, figyelemkoncentráció, az alko-
tásvágy szükséges szintjének kialakítása) 

 Iskolaválasztás támogatása (szülők tájékoztatás)  

 A gyerekek fejlődésének után követése legalább az általános iskola első évé-
ben 

7.  Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 
- Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel 
- A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása 
- Rendszeres (napi, vagy heti) tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, a gyerekek 

alkotásainak megmutatása, elemzése, szülők részvételi lehetőségének biztosí-
tása a foglalkozásokon. (Nyílt nap a csoportban, óvodában) 
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- Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a 
család szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése, a család erőforrá-
sainak feltárása 

- Szülői közösség kialakítása, rendezvények szervezése  
8.  Intézményi önértékelés, eredményesség 

- Intézményi önértékelés készítése 
- Eredményesség (indikátorok teljesülése: hiányzás csökkenése, DIFER mérésnél a 

hozzáadott érték, iskolakezdés megfelelő időben az iskolaérettség elérése) mé-
rése, elemzések készítése az éves óvodavezetői beszámolóban 

9.  Várható hatások, eredmények  
- A gyerekek beilleszkednek, biztonságban érzik magukat a befogadó óvodai közös-

ségben.  
- A szülők tapasztalják a befogadó környezet pozitív hatását, ezért ők is segítséget 

tudnak nyújtani a gyermek elfogadásában és fejlesztésében.  
- Óvodánk nevelőtestülete megfelelő kompetenciával kezeli és fejleszti az átlagtól 

eltérő fejlődésű, helyzetű gyermekeket. 

4. Kapcsolattartás a partnerekkel 

 

Partnereink Kapcsolattartás for-
mája (módja) 

Kapcsolattartásért fe-
lelős 

Kapcsolattartás gya-
korisága 

Szülők Szülőértekezlet 
Fogadóóra 
Játszóház 
Közös rendezvények 

Vezető óvodapedagó-
gusok 

Havi rendszerességgel 
Napi  
Havi rendszerességgel 
Alkalomszerű 

Bölcsőde Megbeszélés az óvo-
dába érkezett bölcső-
désekről 

Óvodapedagógus 
Bölcsődei gondozó 

Alkalomszerű 

Iskolák Nyílt iskolai tanítási 
órák 
Konzultációk 
Közös szülői est 

Óvodapedagógus Alkalomszerű 

Fenntartó Értekezletek 
Rendezvények 

Tagintézményvezető Alkalomszerű 

Szakmai szolgáltatók Továbbképzések, szak-
mai előadások 

Tagintézményvezető 
Óvodapedagógus 

Alkalomszerű 

Szakszolgálat Fejlesztő foglalkozások 
Szakvéleményekkel 
kapcsolatos megbe-
szélés 

Vezető és a feladattal 
megbízott 
óvodapedagógus 

Alkalomszerű 

Kulturális, sportlétesít-
mények 

Rendezvények, 
Közös programok 

Megbízott óvodapeda-
gógus 

Alkalomszerű 

 
Közös programok, rendezvények 
 

Közös rendezvények Várható időpontja Helyszíne Résztvevők köre 
Tanévnyitó értekezlet Minden év augusztus 

20-30 között 
Iskola Óvodapedagógusok és 

az iskola tantestülete 
Munkatársi értekezlet Nevelési év elején  Minden dolgozó 
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Félévi (értékelő) érte-
kezlet 

Minden év január 10-
30 között 

 Minden óvodapedagó-
gus 

Közös munkaközössé-
gek 

Meghatározott mun-
kaközösségi (feladat-
terv) 
munkaterv szerint 

Meghatározott prog-
ram szerint 

A munkaközösség tag-
jai 

Tanévzáró értekezlet Minden év június 10-
30 között 

 Minden óvodapedagó-
gus 

5.    Tagintézmény, Waldorf Óvoda nevelési gyakorlata 

5.1.  Waldorf nevelési gyakorlata 

A Waldorf-pedagógiának az európai hagyományokban gyökerező antropológiai felfogása az 
embert – az emberi lény legbensőbb magját – transzcendens eredetű individualitásnak te-
kinti.  
Minden individualitás egyetlen és egyszeri. Nemcsak minden ember ujjlenyomata különbözik, 
hanem én-struktúrája is. Ebben az értelemben az individuum rejtélyes, megközelíthetetlen 
mások számára, de saját maga számára is sokáig ismeretlen. Öntudatra kell ébrednie a világ 
és a többi ember megismeréséhez, fel kell fognia az individualitás szabadságát, amely egyben 
felelősségvállalás is. E felfogás szerint az emberi lét célja az egyén erőinek mind teljesebb ki-
fejtése a világ, s a többi ember javára is.  
A megtestesült és magát testiekben és lelkiekben kinyilvánítani törekvő individualitásnak van-
nak az életkorral változó megismerhető, regisztrálható törvényszerűségei. Mind testi, mind 
lelki, mind szellemi értelemben leírhatóak és nyomon követhetőek ezek a változások, amelyek 
meglehetős határozottsággal különítik el az egyes életkori szakaszokat egymástól. Más-más 
szükségletek és képességek lépnek fel az egyes életkorokban, ezen túlmenően jellegzetes al-
kati, temperamentumbeli sajátosságok is felismerhetőek. 
A nevelés, majd az önnevelés célja és feladata: segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ember a 
fejlődési útján egészségesen haladva, a lehetőségek széles körével úgy kerüljön kapcsolatba, 
hogy képes legyen nemzetiségétől függetlenül kiválasztani a személyiségének megfelelőt.  
Így váljon testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberré. Képes legyen 
arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre fordítsa, kör-
nyezetét ne visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye. 
 
A kisgyerek 
 
Rudolf Steiner szerint az élet valósága nemcsak azt foglalja magában, ami szemmel látható, 
hanem rejtett mélységeiben egy eljövendő állapotot is hordoz. Így minden gyereket, mint a 
„jövő csíráját” lehet szemlélni, aki az őt nevelő egyént arra indítja, hogy új képességeket fej-
lesszen ki magában: tanulja meg a jövő jeleit minden jelenségében, minden gyerekben felfe-
dezni, megismerni, ápolni.  
Ilyen értelemben a Waldorf-pedagógia, alapítója Rudolf Steiner szerint, az emberben élő 
szellemi individualitást a világban élő szellemiséghez akarja vezetni. 
A kisgyerek, mint a világra nyitott érzékszerv 
 
A kisgyerek érzékleteiben él. Minden, ami a környezetében történik, akarva-akaratlanul ha-
tást fejt ki rá. A látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás benyomásai töltik ki belső világát, ezek 
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irányítják és vezetik tapasztaló, megismerő tevékenységében. (S ezen túlmenően természete-
sen a „többi” érzéklet, mint például a nagy fontosságú egyensúlyérzékelés, vagy a saját moz-
gásokat visszajelző kinesztetikus érzékelés.) 
A gyerek azonban nem csak a fizikai világot érzékeli, hanem a pszichikus világot is. Ezen belül 
elsősorban a számára fontos másik embert – az anyát, apát, testvéreket, majd az óvónőt. 
A Waldorf-pedagógia felfogása szerint a gyerek nem csak kommunikatív és metakommunika-
tív jelzésekben fogja fel a másik ember pszichikus állapotát, realitását, hanem mintegy közvet-
lenül is. Átél – ha nem is tudatosan – olyan gondolatokat és érzelmeket, melyeket a környe-
zetében élő, számára fontos személyek gondolnak és éreznek.  
Az első években még nagyon közel áll egymáshoz a testi és a lelki fejlődés, és így számos köl-
csönhatás figyelhető meg: ha szeretettel, figyelemmel, örömmel, pozitív érzéssel és gondo-
lattal veszik körül a kisgyereket, akkor az kedvezően hat az ő érdeklődésére, az érzékelés 
intenzitására. Egy inger gazdag, sok érzékszervet igénybe vevő környezet előhívja a gyerek 
belső aktivitását, erősíti a tevékenységekben, mozgásban is megnyilvánuló „testi intelligenci-
áját”.  

Nagyon fontos, hogy a gyereknek elég ideje legyen arra, hogy a saját tempója szerint tudja 
felfedezni a világot, feldolgozni a tapasztalataiból származó élményeket, és elsajátítani a sok-
féle minőséget, különbözőséget mindegyik érzékszerv területén. A kisgyereket környező fel-
nőtt világ felelőssége és egyben feladata, hogy biztosítsa az ingergazdag fizikális, pszichés 
környezetet és, hogy ne „csapják be” érzékleteiben: 

– ezért javasolt a természetes anyagok használata, a fajsúly és a felületi viszonyokat „té-
vesen” reprezentáló műanyagjátékokkal szemben (az állat szőrös, a fém fémes tapintású és 
nehéz, stb.) 
– mindezen felül: a nevelőnek megfelelő belső tartalmakkal – érzelmekkel és gondolatokkal 
– kell a gyerekek közé lépnie. 

  
Az óvodáskor sajátos képességei: Utánzás – játék – fantázia *  
 
Az utánzás 
Az kisgyerekkor tanulásának legfőbb formája az önkéntelen figyelem által vezérelt spontán 
utánzás. 
Az utánzás első feltétele az érzékszervek megfelelő működése, a már születéskor elkezdődő 
érése és tagolódása. A kisgyerek nem tudja nem utánozni azt, amit érzékel, átél, megtapasztal. 
Ilyen értelemben a kisgyerek „kiszolgáltatott” érzékelő és „kiszolgáltatott utánzó” – testi és 
lelki értelemben egyaránt. 
Spontán utánzással tanulja meg a gyerek anyanyelvét. Ez olyan rendkívüli teljesítmény, mely-
hez hasonlóra a későbbiekben nem igen lesz képes. (Ha ezt a tanulási folyamatot direkt taní-
tással és korrigálással akarják serkenteni, az eredmény rossz is lehet: a gyerek később kezd el 
és esetleg rosszabbul fog beszélni.) Hasonló a helyzet a járás tanításával is: siettetés, erőltetés, 
iskolás értelemben vett tanítás mind ortopédiailag, mind az egyensúly érzékelést illetően, 
mind pszichikusan káros. (A gyerek bizonytalanabbul fog járni, nehezebben korrigál, így veszé-
lyesebben esik.) 
Az utánzásban a gyerek nemcsak a test mozgását és ügyességét utánozza, hanem – mivel a 
test és a lélek kisgyerekkorban még nagyon szoros összefüggésben áll – lelki folyamatokat is. 
A gyerek például az öregkor érzelmeiről is tapasztalhat valamit, ha egy öreg ember járását, 

                                                 
 Megjegyzés: Utánzás – játék – fantázia = Tevékenységekben megvalósuló tanulás 
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mozgását, fejtartását utánozza. A felnőtt számára döbbenetes mélységben tudja beleélni ma-
gát a másik ember helyzetébe, mivoltába, lényébe.  
A gyerek a cselekvést éli át, és ebből kiindulva kötődik érzelmileg a tapasztaltakhoz. Majd utó-
lag fogja felfedezni a folyamatban megjelenő képzeteket és fogalmakat. A felnőtt a gondolko-
dással kialakított fogalmak és információk alapján mérlegeli cselekvésének lehetőségeit. A 
lelki képességek sora a gondolkodást, az érzést és a cselekvésben megnyilvánuló akaratot, 
motivációt illetően ellenkező irányulást mutat a felnőtt és az óvodás viselkedésében. 
A kisgyerek nem a szóból tanul, hanem a szemlélődésből, tapasztalatból, cselekvésből. 
A Waldorf-pedagógia egy olyan érzéket is elismer, amellyel a gyerek csak a szemlélt mozgáso-
kat, cselekvéseket érzékeli és követi úgy, mintha ő maga is végrehajtotta volna ezeket. (Ösz-
szefüggést lát ebben az értelemben a test mozgékonysága és a később kifejlődött belső érzel-
mek és gondolkodás mozgékonysága között.) 
A kisgyerek tehát elsősorban utánzással tanul és ehhez megfelelő követendő mintákat kell 
látnia és átélnie maga körül. Látható, hogy a gyerekek mélységesen élvezik a cselekvésekben 
megnyilvánuló emberi munkát, a munkáját szerető és az azzal azonosuló ember látványát. A 
megfigyelt, átélt és megtapasztalt cselekvések sorrendjéből a gyerek leolvassa azok tartalmát 
és nagyon fontos, hogy ő maga fogalmazhassa meg az ily módon megszerzett tapasztalatainak 
értelmeit és magyarázatait. 
Az utánzásos tanulásnak és a spontán érlelődésnek ezen sajátosságai az egész kisgyerekkort 
jellemzik, mintegy a hetedik életév fordulójáig, amikor az önkéntelen, igen intenzív, de köny-
nyen elterelhető figyelem helyébe a sokkal kisebb hatékonyságú, de a tárgynál már megtart-
ható szándékos figyelem lép, a gyerek képessé válik a szóbeli, verbális tanítás befogadására. 
 
A játék 
 
A Waldorf-pedagógia nagyon komoly szerepet tulajdonít a gyerek játékának. A játszó gye-
rekben megjelenő természetes erőket és képességeket óvni, ápolni és erősíteni kívánja. 
A játék a kisgyerekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége. 
Mint a pszichológiai kutatások eredményeiből tudjuk, a kisgyerek a külvilágból és saját belső 
világából nyert tagolatlan benyomásait játékában vetíti ki s ott újra szemügyre véve tagolja.  
A játék szabad kell, hogy legyen, csakis így vezet céljához, az egyéni benyomások feldolgozá-
sához.  
A játszó gyerek örömmel és megelégedettséggel követi a belső világából fakadó indíttatáso-
kat, melyek így egész szervezetét erősítik. 
Ezt fizikai külsejében friss arcszíne, meleg keze, lába, csillogó szeme jelzi. A szabad játékban 
megjelenő, sokszor nagyon erős lelki és egyben testi aktivitás a keringési rendszer egészséges 
kialakulását is elősegíti. A gyerek belső indíttatása, akarata úgy jelenik meg szabad játékában, 
mint a tanulási és megértési vágy, a mozgás- és tettvágy, az érzelmi kötődés vágya, s alkotó 
erejének kifejeződése.  
A gyerek nem kis felnőtt! A gyerekkor sajátságos létforma, saját szükségletekkel és lehető-
ségekkel.  
A Waldorf-pedagógia azt állítja, hogy a természetben található lehetőségek változásai és sok-
színűsége adják a legjobb teret a gyerek különböző játékformáihoz. Komplex élményt adnak, 
amelyre a gyerek a számára éppen szükséges játékkal reagál (érzékszervi, funkciós, explo-
rációs, konstruktív játékok egészítik ki a szimbolikus és szerepjátékot). 
A fejlődés folyamán változó játékformák megfelelő játékeszközöket igényelnek. 
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Fontos, hogy a benti játékszerek is tartalmazzák a szabadban található, érzékszervek számára 
kínált változatosságot, hívják elő a gyereki fantázia minél gazdagabb érvényesülését. A gyerek 
szabad játéka közben megismerheti a tárgyak tulajdonságait és saját akaratának és szabadsá-
gának határait is. 
Eközben kipróbálhatja és megtapasztalhatja a megfelelő viselkedési formákat játszótársaival, 
és így fejlesztheti szociális képességeit. 
A Waldorf-pedagógia összefüggést lát a gyerek játék közben megjelenő magatartása s majdan 
a felnőttkori munkához kapcsolódó magatartása és életvitele között. Célja, hogy ebből az „át-
fűtő melegből”, amely erőként lép fel a gyerek játékában és jelzi valódi belső aktivitásának 
teljes kielégítését, minél többet mentsen át a későbbi életszakaszokra is. 
 
A fantázia 
 
A gyerekben természetesen megjelenő erőket (teljes figyelem az érzékelésben, utánzásos ta-
nulás, fantáziadús játék) úgy kell segíteni, hogy a gyerek szabadon tudja azokat felhasználni s 
ezzel fejleszteni.  
Mindezekhez megfelelő környezet, tér és idő szükséges.  
A modern élet szokásai és hatásai sokszor nem kedvezőek a gyermeki játék számára és a sza-
bad tapasztalat megszerzésére. Nagyon szűk és kevés a szabad mozgástér – főleg a városi 
gyerekek életében –, miközben túl sok az élmény és az információ, amit feldolgozni „időhi-
ány” miatt nem tudnak. Felgyorsult, rohanó világunkban kevés az idő arra, hogy a tárgyakkal, 
az emberekkel tartós kapcsolatot teremtsen a gyerek és érzelmi kötődést alakítson ki.  
A technikai fejlődés folyamán áttekinthetetlenné vált az emberi munka érzékelhető folya-
mata. (Évtizedeken át a gyerek közvetlen környezetében, szeme láttára folytak a mindennapi 
létfenntartó tevékenységek, a tehénfejéstől a kenyérsütésig; a fonalak fonásától a szövéséig.) 
Ma már az óvodáskorú gyerek is a megfelelő tapasztalatok hiányában a televízióra, könyvekre, 
magyarázatokra, tanításokra szorul, miközben az életkorának megfelelő tanulási módszer 
(utánzásos tanulás, szabad játék) nem érvényesülhet. A felnőttek világából származó divat-
áramlatok kényszerítően irányítják, torzítják el a gyerek fantáziáját: élményekhez csak a meg-
vásárolható holmik által juthat. 
A mese a fantázia táplálója, a maga törvényeivel erkölcsi útmutató. Ha a mesének nincs való-
ságos viszonya az örök emberi lelki tartalmakkal, akkor a fantázia öncélúvá válik, nem ad lelki 
táplálékot, fantasztikum lesz, s ezzel károsítja a gyerek belső világát. 
A fantázia, mint elemi gyerekkori képesség, mint a játékot megváltoztató „elvarázsoló” erő 
eleveníti és mozdítja meg a gyerek belső világát. Ennek tisztaságát – kapcsolatát a valódi pszi-
chikus világgal – biztosítani és őrizni a felnőtt feladata.  
 
Az utánzás és a játék fejlődési szakaszai kisgyerekkorban 
A Waldorf-pedagógia nagy hatású fejlesztő erőnek tekinti ebben a korban a gyerek spontán 
aktivitását (akaratát), amely külső és belső cselekvésre indítja őt, s arra vezeti, hogy fel-
építse testi és lelki erőit. A fizikai, az érzelmi, a szociális és az értelmi fejlődés számos tényező 
együtthatásaként jelenik meg az utánzás és a játék fejlődésében. 
 
0 – 2 1/2 éves kor  
A gyerek öntudatlanul teszi, amit tesz. Nem gondolja meg, hogy mit tanul éppen, hanem első-
sorban testi ügyességét gyakorolja teljes odaadással, fáradhatatlanul. Utánzással mindent úgy 
vesz át, ahogy az a környezetében él. 
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3 éves kor körül  
Az öntudat ébredése: a gyerek felfedezi a saját lénye és az őt körülvevő világ közötti különb-
séget. Még úgy gondolkodik, ahogy a környezete. A játékban még nem együttműködő, min-
dent szeretne birtokába venni és kipróbálni. Érzelmeiben a környezetétől függ, mindent átvesz 
és mindenre reagál.  
 
A 3. és az 5. életév között  
Két új képesség jelenik meg: a gyerek fantáziája (belső képteremtő képessége) és az emlékezet 
gyerekkori formája. A totális utánzás gyengül és a fantázia segítségével változtatni kezd azon, 
amit megél. A sajátját – ami rá jellemző, ami belülről fakad – már bele tudja vinni a dolgokba. 
Bizonyos távolságtartás lép be a környezete és ő közé, kialakul a függetlenség elemi formája. 
A gyerek reagál a környezetéből jövő ingerekre, fantáziadús játékával építi belső világát. Külső 
dolgok és tárgyak adják a játékötleteit. 
Céltól független tevékenységeket is végez, vagy nagyon gyorsan terv nélkül változtatja célját; 
három-négy évesen kezdi el felfedezni a másik embert, de még mindig saját magát figyeli, kezd 
adni-venni, elosztani, ehhez a szükséges tapasztalat öt éves kor körül fejlődik ki. 

 
Az 5. és a 7. életév között  
A gyerek végtagjai egyre ügyesebbé válnak. Aki eddig fantáziadúsan és kreatívan játszott, krí-
zist él meg, mert hiányozni kezdenek – fogyóban vannak – az ötletei. Külső dolgok közvetlen 
indítása helyett fokozatosan mutatkoznak meg a jelei annak, hogy maga tervezi a játékát. A 
belső képben kidolgozott előzetes elképzelés szerint keresi ki a gyerek a megfelelő anyagot és 
tárgyat a játékához, amely még mindig szoros kapcsolatban áll élményeivel és tapasztalataival. 
Érzéket fejleszt ki a többiek szükségletei iránt, másokért, másoknak is csinál dolgokat. 
 
Az iskolaérettség  
A Waldorf-óvodából kilépő gyerek erre irányuló külön erőfeszítés nélkül iskolaérett, ez általá-
ban a hetedik életév folyamán következik be. Ez az érettség megnyilvánul mozgásában, játé-
kában – annak sokféle fent felsorolt formájában – a szociális életében és az ehhez kapcsolódó 
kommunikációban, az anyanyelv használatában, a környezet ismeretében, a számok világá-
ban, valamint a mesék, mondókák és versek birodalmában való jártasságában. 
 
A fizikai, testi változások a legszembetűnőbb jelei az iskolaérettségnek, melyek ebben az élet-
korban radikálisan jelentkeznek a gyerekeknél: 
A test arányai megváltoznak, s ennek következtében a gyerek fizikai képességei is. Nem csupán 
a nagy, aktív mozgásokban jelennek meg új elemek, mint például az, hogy tud szökdécselni, 
fél lábon ugrálni, labdát dobni és elkapni, masírozni, hanem a legaprólékosabb mozgásokban 
is finomodik az ügyessége, tud már csomót és masnit kötni, gombolni, varrni. 
 
A szociális viselkedésben is fejlődés tapasztalható:  
A gyerek belső világa erősebb lesz a külsőhöz képest. A játéka céltudatos és tervezett, a tár-
gyakhoz való kapcsolódása megváltozik, konkrét célokra inkább a speciálisan erre készített 
eszközök megfelelőek számára. A barátságai már hosszabb ideig tartanak, elfogadott tagja az 
egész csoportnak. Arra is van már érzéke, önuralma, hogy a másiknak szót fogadjon, ajánlott 
tevékenységbe is be tud kapcsolódni. A gyerek belső egyensúlya engedi, hogy a különböző 
helyzetekhez alkalmazkodjon. Képes arra, hogy utasításokat hajtson végre, kötelességeket vál-
laljon, melyeknek teljesítése örömet szerez neki és önbizalmát növeli. 
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Alkotó tevékenységeiben is megfigyelhetjük az érettség jeleit:  
Rajzaiban törekszik a tudatos komponálásra, figyelme a vonalról a felületre, a színekre helye-
ződik át, részletesebben kidolgozott emberformát rajzol, rajzaiban megtalálható a szimmetria. 
 
Érzelmi élete is sokkal összetettebbé válik: 
Szereti elmesélni álmait, szeret sugdolózni, titkot tartani; mindez azt mutatja, hogy kezd kü-
lönbséget tenni a külső és a belső világ között, a kívánság és a valóság között. Érzelmeit jobban 
kezeli, kevésbé adja át magát viharos érzéseknek, nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá válik. 
Vágyik arra, hogy a felnőttben követendő és követhető tekintélyt lásson, akit szeretetből meg-
ajándékozhat bizalmával. 
 
Gondolkodásában is új tartalmak jelennek meg:  
Az iskolaérett gyerek képes igazi kérdéseket feltenni, 10-15 percig koncentrálni szabadon vál-
lalt munkájára, valamilyen feladatra, tárgyra, összefüggésekben gondolkodni, valamit ponto-
san megmagyarázni, folyamatosan tisztán beszélni. A gyerekben kialakul az ok-okozati gon-
dolkodás, helyesen használja a múlt időt, emlékezete tudatossá válik. Mindezek képessé teszik 
őt arra, hogy a későbbiekben új gondolati struktúrákat fogadjon be. 
 
Most már várja az iskoláskor tanulási formáit.  
 

 6. Óvodánk célja, feladatai 

  
A Waldorf-óvodai nevelés alapgondolatai 
 
A Waldorf-óvodapedagógia a későbbi egészséges életvitelt akarja megalapozni munkájával; 
e tevékenység eredményei ennek megfelelően csak a későbbi életszakaszokban mutatkoz-
nak majd meg teljes mértékben. 
Minden egyes gyerekben megnyilvánul a sokrétű emberi természet, melyet az óvónő tiszte-
lettel tanulmányoz. A pedagógus a gyerek megnyilatkozásaiból „tudja meg”, hogy mire van 
szüksége a gyereknek, s ezek nemcsak szóbeliek, hanem ugyancsak sokrétűek: ezek közé so-
roljuk például a test-meleget, az egészség-betegség jeleit, a lelki állapotok megnyilvánulásait 
s a tudati fejlődés megtapasztalható mozzanatait is. 
Ez speciálisan kimunkált megfigyelést igényel, amely ítélet- s előítélet-mentes. Nem engedi a 
szabadon feltörő kritikát; sőt nehézségeket leküzdő szeretetteljes együttélést vállal a gye-
rekkel, amelyben a gyerek emberi méltóságát megőrizheti. 
A Waldorf-óvodai nevelés a gyerekben működő természetes erőket támogatja, úgy hogy a 
gyerek szabadon tudja azokat alkalmazni, fejleszteni. Ez szeretetteljes, meleg légkört kíván, 
amely biztosítja a megfelelő fizikai és pszichés környezetet, s kizárja a zavaró és erőszakos 
befolyásokat. 
A cselekvés, az érzés és a gondolkodás fejlődésében figyelmes, tapintatos vezetéssel segíti az 
óvónő, amely nem engedi a túlterhelést, hanem védi a gyerek saját érésének és kibontakozá-
sának tempóját. Lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerek saját útját a megfelelő módon találja 
meg, s ezen egyre önállóbban járjon.  
Óvni kívánja a gyerek fejlődő belső világát, fokozatos érlelődését segíti elő: ott ajánl segítsé-
get, ahol a gyerek éppen tart, és megvárja, hogy a gyerek önállóan találja meg a következő 
lépését.  
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Elvárások helyett érzelmi biztonságot, védettséget nyújt: A nevelő törekszik megérteni a 
gyerek világát, s tiszteli alakuló világképét. 
 
Az óvónő tudatában van annak, hogy minden érzékelés kihív a gyerekből válaszként egy belső 
gesztust, megmozdulást, amit majd annak átélése után, képszerű, álomhoz hasonló szemlé-
letben dolgoz fel. Ha ezt a folyamatot nem sürgetik, akkor a természetes érési folyamatok 
biztosítják a sajátos gyerekkori erők (teljes figyelem és nyitottság, fantázia, kezdeményezés – 
mint akarati erő, eredetiség és szociális érzés) átmentését a későbbi életszakaszokra is. A 
külső, a nevelő által gyakorolt vezetést a gyereki személyiség belső vezéreltsége helyettesíti, 
amely vezetés alapot képez a szabad önismeret által meghatározott közösségi élethez. 
Az óvónő kivárja azt az időpontot, amikor a gyerek maga kezd cselekedni. 
 
A Waldorf-óvodapedagógia ebben az életkorban mellőzni szeretné: 

 A példakép és tapasztalati tartalmak hiányát. 

 Az idő előtti, túl korai fejlesztést. 

 A tevékenységekben vagy más módon megnyilvánuló egyoldalúságot. 

 A gyereket körülvevő s rá ható idegességet, hajszoltságot, – ebből fakadóan – a kezdemé-
nyezési kedv hiányát. 

 A rossz (beteg) példák követését, s ez által a nem egészséges testi-lelki diszpozíciók megta-
nulását. 

 Az elidegenedést (például a természeti és az emberi világ, az ember és ember közötti kap-
csolatok átláthatatlanságát; az emberi munka és a mindennapi szükségletek közötti össze-
függés megtapasztalhatatlanságát). 

 A magányosságot (ha a gyerek nem oszthatja meg belső élményeit mással). 
 
A Waldorf-óvoda, mint burok – érzelmi biztonság – áttekinthető világ 
 
A tárgyi, a szokásbeli, az érzelmi és a tartalmi környezet bölcsője kell, hogy legyen a gyerek 
fejlődésének, játékának és tanulásának.  
Óvodánk minden apró mozzanatával a kisgyerek életformáját szolgálja. Igyekszik jó minő-
ségű táplálékot adni a gyerek testének, lelkének, egész személyiségének. 
A gondozás szeretetteljes tevékenységei: a testápolás, a táplálkozás, a melegen tartás, az öl-
töztetés-öltözködés nemcsak a gyerek fizikai szükségleteit elégítik ki, hanem egyben a lelkét 
is ápolják, növelik biztonságérzetét.  
Ezt az „anyai” gondoskodást óvodánkban az óvónő tudatosan magára vállalja, mivel ez nevelői 
tevékenységének, a gyerekekkel való kapcsolatának, meghatározó része: e tevékenység köz-
ben folyamatosan tájékozódhat a gyerek állapotáról, testi és lelki közérzetéről. Kis rítusok ala-
kulhatnak ki e szokásos teendők körül. Fejlődése során a gyerek egyre önállóbban látja el testi 
szükségleteit, majd az óvónő mintáját követve, ő is felajánlja segítségét a kicsiknek. A családias 
kapcsolat az egész csoportot átöleli.  
A Waldorf-pedagógia az érzelmi biztonság fontosságát hangsúlyozza a kisgyerek pszichikus és 
mentális fejlődésében. 
Ezt az érzelmi biztonságot elsősorban természetesen a családnak kell megadnia, de meg kell, 
hogy adja a gyereket fogadó első intézmény, az óvoda is, mely az anyát követve egyfajta szo-
ciális anyaöl szeretne lenni a kisgyerek számára. 
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Óvodánk áttekinthetővé teszi a mindennapi cselekvések világát a gyerek körül. A gyerek látja 
a felnőtt tevékenységében, hogy mi miből lesz (kenyér a búzából, baba a fadarabból, stb.), így 
a későbbi életkorokban is otthonosan mozog az őt körülvevő világban, s nem lép fel az átha-
tolhatatlan elidegenítő érzés. 
Óvodánk az életünket és világunkat átszövő összefüggéseket megkísérli érzékelhetővé és ta-
pasztalhatóvá tenni a gyerek számára.  
Óvni szeretné a gyerekkort, hogy a gyerek csak lassan ébredjen fel a kreatív erőket felszaba-
dító, képdús gyermeki álomvilágból. Ennek az a célja, hogy az „ébredés” után viszont valóban 
önállóan, biztosan, erőteljesen, éberen tudjon élni a világban.  
A Waldorf-nevelés a gyerek individuális fejlődését differenciált módon segíti, és módot nyújt 
lényének a közösségben való kibontakoztatására is. Lehetőséget ad valódi közösség létreho-
zására, melyben minden gyermeki személyiségre szükség van. Ezáltal, hogy „mindenkinek” 
van szerepe, a „mindenkire szükség van” élmény és a szolidaritás érzése végigkíséri őket ki-
bontakozó életük során. 
A Waldorf-óvodák csoportjai életkorilag szándékosan mintegy egyharmad-egyharmad-egy-
harmad arányban foglalják magukban a három óvodai „évjáratot” (ezek az úgynevezett ve-
gyes életkori csoportok). Ezzel egyrészt nem törik meg a család természetes közegét (testvé-
rek), másrészt a felnőtt és kisgyerek között a nagyobb gyerekekben kitűnő közvetítőket talál-
nak, akik a csoport szokásait, ritmusait, napirendjét is teljesen természetes módon hagyomá-
nyozzák át – az utánzás által – az utánuk következőkre. Az óvónő által gyakorolt nevelési stílus, 
módszer is a gyerek utánzási képességére épül. Követendő mintát nyújt a mindennapokban a 
maga tevékenységével, cselekvés-soraival, érzelmeivel, gondolataival. 
A csoportvezető óvónő megteremti azokat a valós helyzeteket, amelyekben a gyerekek saját 
igényeik szerint feltalálják magukat. Ha kívülről nem zavarják a gyerek önbizalmát, egyre nö-
vekvő önállósággal maga jelzi fejlődését: egyre több belső és külső aktivitást mutat, egyre job-
ban ő is követendő mintává válhat a többi gyerek számára. Mindez csírája egy későbbi, krea-
tív, az életben természetesen eligazodó személyiség kialakulásának. 
Az óvónő saját személyiségét állandóan fejleszti, ezáltal eleven példával szolgál a fejlődés-
ben lévő gyerekek számára. 
 

7. Ritmusok az óvodánkban 

 
A kisgyerek saját testi ritmusai csak lassan válnak rendszeressé. Ezt a folyamatot úgy segítjük 
elő, hogy a gyerek életét mindig ismétlődő, rendszeresen visszatérő időbeosztással tagoljuk. 
Általában három év telik el az óvoda kezdete és az óvodáskor vége között. Elfogadott tény a 
vegyes életkorú csoportban, hogy minden gyerek máshol tart a fejlődésben, ezért tudásuk és 
képességeik nem lehetnek egyformák. Az óvónőből sugárzó felfogásból biztatást érezhet min-
denki a maga számára arra, hogy mindenhez van elég idő, és mindennek eljön az ideje. 
 
Óvodánk - mint minden Waldorf-óvoda - tudatosan él a ritmikus ismétlés én-erősítő, szo-
rongásoldó hatásával.  
 
A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos 
ritmikus játékok visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban. Egészséges változásban él-
hetik át a gyerekek az elfeledésből lassan felmerülő felismerést, az örömteljes várakozás sza-
kaszainak végén a beteljesülést. 
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Az ünnepek ritmusa 
 
Állandó ismétlődéssel térnek vissza az évkör ünnepei a természet évszakonkénti változásai 
és az ezzel összefüggő emberi munkák.  
(Megtapasztalják, hogy a tél után újra kibújnak a virágok, visszajönnek a fecskék, gólyák és 
ősszel mindez újra eltűnik. Mindenben átélik elemi és jelképes szinten a vallásos ünnepek ér-
zelmi sorrendjét is, megjelennek az élet nagy állomásai: születés, halál, feltámadás – mindez 
kimondatlanul.) 
Egy-egy ünnepen a mindennapi élmények tudatosan kiválasztva töltenek be egy kijelölt helyet 
és formát s ezzel majd újra visszahatnak a hétköznapokra. 
 
A természet szüntelen körforgásban, az évszakok váltakozásában – tavaszi újulásban, nyári 
fényben, őszi érettségben, téli álomban – éli ritmusát. Mindez a ki- és belégzés ritmusát követi 
és megszabja az ember életét, munkáját. A Waldorf-pedagógia felfogása szerint alvás és éb-
renlét, nyár és tél, a ki- és belégzés hasonló, egymást imitáló ritmusok, melyeknek az ember 
lényére gyakorolt hatását nem hagyhatjuk figyelmen kívül a nevelés folyamatában sem. 

– A tavasz és a nyár: kitágulás – kilélegzés, a megnyilvánulás és keletkező élet évszaka. A 
Föld ereje megmutatkozik: a rügyfakadás, növekedés, virágzás időszakát éljük. 

– Az ősz – tél ellenkező előjelű: befelé fordulás, koncentráció, a Föld ereje is, így a növé-
nyek is visszahúzódnak. 
A Waldorf-óvodában ünneptől-ünnepig ezekkel a ritmusokkal összhangban próbál élni óvónő 
és gyerek. Születésnapokon és az év ünnepein nemcsak személyes élményt élhet meg a gye-
rek, hanem sokkal többet: a „közösen emberit”. 
Az ünnepek megformálását, bizonyos tradíciók segítik, melyek részben ősi, népi hagyomá-
nyokhoz kapcsolódó „természetvallásos” megértésből, részben – a mi kultúránkban – keresz-
tény szokásokból, részben pedig átélhető „kép”-ekből állnak. 
Mivel a gyerek koránál fogva még nem értheti meg közvetlenül az ünnepek belső tartalmát, 
ezért az óvónő felelőssége ezeket a tartalmakat érzékekkel felfogható, átélhető formába ön-
teni számára. 
Az ünnepek megjelenítése minden évben új személyes viszonyt kíván az óvónőtől az ünnepek 
időt álló tartalmával és a jelképekkel. Ezekkel a jelképekkel, (melyeket közvetlenül él át és ért 
a gyerek) akarja körül venni őt a hétköznapi életben. Ezen a módon tudja az ünnepek minden-
kori jelen idejűségét a maga számára élővé, a gyerek számára átélhetővé tenni, az évszakok-
hoz, a természethez, a hagyományokhoz új kapcsolatot teremteni. 

 
Ezen kívül a csoportszobában tükröződnie kell az adott évszak hangulatának és az évkörön 
belüli ünnep jellegzetességének. Ez megjelenhet: 

 a képválasztásban, a szimbólumokban (egy-egy képzőművészeti alkotás reprodukciója, ál-
talában képeslapnyi nagyságban) 

 a virág vagy a termés díszekben 

 a használatban lévő anyagok, terítők színeiben. 
 

Mindezek helye az úgynevezett évszakasztal vagy szép sarok, amely egyben a gyertya helye 
is. Az óvónőtől függően ez nagyon élő és élményt keltő sarok lehet a gyerekek számára, ahol 
nap mint nap találkoznak a mesevilággal is, az ünnep tartalmával, a szertartások áhítatával, 
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közös együttlétek élményeivel, emlékeivel. (Például: karácsonykor itt van a betlehemes figu-
rák és a jászol helye; ősszel itt bujkálhatnak a törpék, majd tavasszal a tündérek jelenhetnek 
meg itt.) 
A természet átélésében nem elég „visszafordulni” a természethez. Pontosan meg kell figyelni 
jelenségeit, elmélyülni bennük, azaz el kellene sajátítani egy bizonyos „természet-érzéket”. 
A gyerekkel való eleven kapcsolatában az óvónőnek lehetősége van a gyerektől tanulni: felfe-
dezni a már ismert világot is, úgy mintha sose látta volna, átadva magát a megismerésnek, 
mely erőként segíti őt.  
Az ünnepeknek akkor van értelmük, ha azok nem üressé vált formák – csak kikapcsolódások – 
hanem megszületik az emberben az ünnepet teremtő erő. Ez az erő él a hétköznapok fárad-
hatatlan készülődésében, munkájában.  
Ez a folyamat tevékeny, mégis türelmes várakozással teli. Van remény arra, hogy az ünnep 
eljön, és ragyogó fényével bevilágítja a környezetét és megszólít minket. 
Minél hosszabb a ritmus, minél tovább kell várni míg visszatér egy olyan jeles nap, mint például 
a gyerek születésnapja, névnapja, amit az óvodástársaival együtt ünnepelhet, annál nagyobb 
érzelmi töltéssel éli meg a várakozást, a beteljesülést, majd a rá való emlékezést is. 
 
Havonta egy illetve két ünnep tartalmával találkoznak a gyerekek: 

 A gyerekek születésnapja  

 Aratás – betakarítás – hálaadás 

 Szent Mihály időszaka 

 Szent Márton időszaka 

 Advent – Szent Miklós –Adventi kert 

 Vízkereszt – Három király időszaka 

 Farsang 

 A tavasz kezdő napja 

 Húsvét 

 Mennybemenetel 

 Pünkösd 

 Szent János időszak – a nyár ünnepe. 
 
A hét ritmusa 
Egy-egy időszak ünneppel fejeződik be óvodánkban, amelyre azt megelőzően hosszabb ideig 
készülünk. A heti és mindennapi tevékenységekben bekövetkező egyre gyakoribb enyhe vál-
tozásokból lehet érzékelni azt, hogy az ünnep közeledik már. 
Az óvoda berendezése, színei, virág és növény díszei az évszakasztalon, a választott mesék, 
versek és dalok tartalma, a tevékenységek és munkák jellege – mindez együtt egyértelmű nyel-
ven beszél a kisgyerek számára érzékelhető szinten arról, hogy milyen időszakban él ő éppen. 
A hét napjaihoz kötődő, mindig vissza-visszatérő azonosságok tagolják a hetet érzékletesen. 
Az óvónő mindezt nagyon tudatosan alakítja ki, úgy, hogy a változásokat a művészeti tevé-
kenységek heti ritmusában is fel lehessen fedezni: a rajzolás, festés, sütés, gyapjúkép készítés 
és a viaszozás is tükrözi az adott időszakot, és egyben alapanyagul is szolgál az ünneplés esz-
közeihez. 
 
Ezek így kapcsolódhatnak például a heti művészeti foglalkozásokhoz:  

 lámpás a gyerek saját festményéből  

 papírsárkány, pillangó a gyerek rajzából 
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 különböző formájú és fajtájú sütemények az ünnepekhez  

 a betlehemes tál figurái viaszgyurmából 

 angyalok, nyuszik, madarak gyapjúból. 
Évi, havi, heti ritmusok a Waldorf-óvoda étrendjében is megjelennek.  
Havi változásban mindig az idényjellegű zöldségek, gyümölcsök szolgálnak táplálékul, a hét 
napjait pedig a feldolgozott gabonafajták különböztetik meg.  
Példa az étkezésben kialakult heti rendre: 
Hétfő – búza; kedd – köles; szerda – rozs; csütörtök – rizs / kukorica; péntek – zab;  
 
A nap ritmusa 
 
A kisgyerek igényli az ismert és áttekinthető ismétlődésekkel tagolt időrendet. A családban is 
fontos a kisgyerek számára az étkezések, a lefekvések és felkelések, a séták és más tevékeny-
ségek tagolt rendje, ugyanúgy igényli ezt az óvoda rendjében is. A Waldorf-pedagógia a gyerek 
napját úgy tagolja, hogy a koncentráltabb tevékenységek után mindig egy szabadabb követ-
kezik. Ez által ritmusa lesz a napnak, mint ahogy a lélegzésnél a ki- és belégzés váltakozik. Így 
lesz képes a gyerek egészségesebben élni, mélyebben aludni, sőt egészségesebben lélegezni 
fizikailag is. Ezek a folyamatok ugyanis jelentős mértékben függnek a lelki feltételektől: 
Ha túl sok az élmény, és túl kevés a szabad játék, amiben fel tudná dolgozni az élményeket, 
akkor egészségtelenül elfárad a gyerek; ha viszont túl kevés az élmény, akkor unalom és ér-
dektelenség lép fel, ilyenkor nem alszik elég mélyen és fáradtan ébred fel. 
 
A napi ritmus  
7:30 – 8:30 Az óvónők közösen kezdik el a napot, előkészítik tevékenységeiket  
 A gyerekek megérkeznek, szükség esetén megreggeliznek, majd bekapcsolód-

nak a játékba. 
7:30 – 9:30 A szabad játék ideje: A gyerekek önállóan játszanak, míg a két óvónő a hét 

különböző napjaihoz és az évkör ritmusához igazodó munkát végeznek, elké-
szítik a tízórait, előkészítik a művészeti tevékenykedéseket, amelyekbe a gye-
rekek szabadon bekapcsolódhatnak.  

 9:45 – 10:00 Rendrakás: Ezt az óvónők és a gyerekek együtt végzik.  
10:00 – 10:10 Kézmosás: Ezt követően egyéni játék a gyerekekkel, például:  

„lovagoltató”-játék, ujj-játék, illatos olaj osztása a tenyerekbe. 
10:10 – 10:30 Tízórai: A csoport egy asztalnál, közösen asztali áldással kezdi és  

köszönéssel fejezi be az étkezést. 
10:30 – 10:40 Reggeli kör: Székkörben gyülekeznek az évszakasztalnál, gyertyagyújtás, kö-

szöntik a mai napot, az időjárásról versben vagy dalban „beszélnek”, imaszerű 
verset mondanak. 

10:40 – 11:00 Ritmikus játék: Az óvodásokhoz szabott történetbe ágyazott verses, dalos, rit-
mikus mozgás. 

11:00 – 12:15 Szabad játék, munka a kertben vagy séta. 
12:15 – 13:00 Kézmosás. ebéd 
13:00 – 13:15 Mese vagy bábozás, alváshoz készülés. 
13:15 – 15:15 Alvás, csendes pihenő. 
14:00 – 16:00 Mosogatás és takarítás  

A szülők jönnek a gyerekekért.  
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Nyitva tartás, szünidők  
A gyerek valódi szomatikus és pszichés szükségletei ebben az életkorban egyrészt megkíván-
ják a családon kívüli kapcsolatépítés lehetőségét, másrészt mintegy félnapos, de inkább négy-
öt órás csoportban tartózkodás után feltétlenül szükségük volna arra, hogy visszatérhessenek 
személyes életükbe. 
Az óvoda a szülők munkaidejéhez többé-kevésbé alkalmazkodva reggel nyit. Nem túl korán, 
mert a gyereknek ki kell aludnia magát. Az óvodánk 7.30-kor nyit és 9.00-ig lassan minden 
kisgyermek megérkezik. Ennek az időpontnak a betartását azért kéri az óvónő, hogy a (mini-
málisan egy órai) benti szabad játékra lehetősége legyen minden gyereknek. 
Óvodánk igyekszik a szülőket arról tájékoztatni, hogy a gyerek érdeke megkívánná, hogy dél-
ben hazamehessen, mert maga a csoportban tartózkodás is fárasztó számára. Az volna a ked-
vező, ha a gyerekek az ebédet már otthon ehetnék meg s a délutáni alvás után egy sokkal 
nagyobb és megnyugtatóbb személyes térben játszva és merengve dolgozhatnák fel a délelőtti 
élményeiket. 
„Természetesen ahol erre szociális okokból nincs lehetőség, ott a családdal közös mérlegelés 
és döntés után az óvodánk magára vállalja, a gyerek érdekében a délutáni elhelyezést, szük-
ség esetén más megoldások keresését.” Nagyon szerencsés, ha a gyerek ezt az időt esetleg 
egy másik családban tölti el, amely egy vagy több gyereket fogad a csoportból. Amennyiben 
ilyen áthidaló megoldás nem lehetséges, akkor nagy gondot kell fordítani arra, hogy ezeket a 
délutáni órákat, amit a gyerek az óvodában tölt, csak a megfelelő feltételek mellett vállalja 
magára óvodánk  
Ebédeltetés, lefekvés és külön délutáni program szükséges. Művészeti tevékenykedésre, na-
gyobb háztartási munkákra van ilyenkor lehetőség (befőzés, gyapjúfeldolgozás, mosás, vasa-
lás, stb.), de ekkor is mindenképpen van a napnak közös befejezése a gyerekekkel.  
A ritmikus váltásokba és változásokba tartoznak a pihenők és a szünetek, ugyanúgy, ahogy az 
alvás hozzátartozik az emberi természet ritmusához. Negyedévenként szüksége van a gyerek-
nek legalább kéthetes szünidőre, amikor a gyerek az óvodában szerzett tapasztalatait beleviszi 
saját életébe és feldolgozza.  
A kifáradás hosszabb idő után többek között irreverzibilis, d e k o n c e n t r á l ó d á s i  folya-
matokat is elindíthat. 

 
 
 

 

8. A Waldorf-óvodai élet tevékenységi formái 

 

Háztartási, kerti munkák, kézművesség 
A gyerekek minden tevékenysége az óvónő jelenlétében vagy tudomásával folyik. Teljes figye-
lemmel és mindig érdeklődve kíséri a Waldorf-óvónő a körülötte zajló eseményeket. Minden, 
a csoport életéhez szükséges munkát (öltöztetéstől kezdve a takarításig) az óvónő végez, a 
gyerekek előtt. Alapelv, hogy az óvodai időben az óvónő semmit se csinál, amit gyerekek nem 
utánozhatnak. (Ezért az adminisztrációs munkára és a szülőkkel való beszélgetésre a gyere-
kekről csak a gyerek távollétében kerít sort.) 
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Tudatában van annak, hogy valamennyi tevékenysége inspirálja és táplálja a gyerek szabad 
játékát. Igyekszik úgy dolgozni, hogy a gyerek szívesen kapcsolódjon be a munkájába, őt utá-
nozva. Biztosítania kell azonban, hogy a gyerek – fejlődési fokától és életkorától függően rövi-
debb, vagy hosszabb idő múlva – a munka jellegű tevékenységek után visszataláljon a kortár-
saival való spontán játékba. A Waldorf-óvónő által végzett háztartási és kerti munkák zöme 
hasonlít egy régi, hagyományos háztartás munkáihoz, ahol nem gépek működnek, hanem az 
emberi kéz dolgozik.  

 
E tevékenységek különbözőek lehetnek: 
 a mindennapi munkák (vásárlás, sütés, főzés, asztalterítés, ételosztás, mosogatás, rend-

rakás, virágöntözés, takarítás) 
 heti visszatérő munkák (mosás, vasalás, varrás, játékszer javítása, évszakasztal „felújí-

tása”) 
 havi, évszakonkénti munkák (veteményezés, aratás/betakarítás, befőzés, gyapjú feldol-

gozása, selyemfestés). 
Ezeket a munkákat az óvónő a (benti és kinti) szabad játék ideje alatt végzi, egymást átható 
ritmusokban. A gyerekeknek lehetőségük van a különböző folyamatok átélésére:  
Példaként: Egy ilyen tevékenységi kör az ültetés vagy palántázás, a termések leszüretelése, a 
befőzés, vagy a gabonák feldolgozása, mely tevékenységek többrétű és természetes módon 
épülnek be az óvoda mindennapi életébe.  
Ősszel a gyerekek – a saját kézzel varrott – kis filczsákokban hazaviszik a búza vagy egyéb ga-
bonafajta magvait. Ezeket egész télen át őrzik tavaszig, amikor visszahozzák őket. A tavasz 
ünnepe alkalmával elültetik a magokat egy tálkába és így megismerik a csírázó búzát. Kirándu-
láson vagy a kert elkülönített részén látják, amint a búza növekszik, kibontja kalászát, majd 
megsárgul. Talán módjuk van az aratást is szemügyre venni, s az aratás után a tarlón elhullott 
kalászokat felszedegetni. Az óvodában aztán kibontják a magot a héjából s üvegekbe gyűjtik. 
Az óvodában, kis kézi-malmokon ledarálják a magokat, s a sárgás magból fehér liszt lesz. Né-
hányan, több kis csoportban talán a boltba is elmennek és ott vásárolnak még búzát, rozst, 
vagy más egyebet. Látják, amint a boltos méri az árut, s az óvónő fizet. Víz, só, kovász és még 
ki mit szeret bele – maguk gyúrják, dagasztják a tésztát, s kis cipókat szaggatnak, majd leta-
karva kelni hagyják, s a sütőbe (kemencébe) teszik. Hamarosan az egész óvodát betölti a sülő 
kenyér illata. A kész, de még meleg cipót felvágják, megvajazzák és megeszik. 
A gyerekeknek lehetőségük van különböző feldolgozó folyamatok átélésére is. Például: Gyap-
jút mostak, majd szárítottak a szabad ég alatt, ezután behozzák a tiszta gyapjút, majd elkez-
dődik a megmunkálása: kártolás és fonás, amit az óvónő egy rokkán végezhet, miközben éne-
kel vagy mesél az őt körülvevő gyerekeknek.  
A fonás jó, nyugodt hangulatot keltő munka, főleg a téli időszakban. A gyerekek elkérhetik a 
kész fonalat és az ujjukkal csomózhatnak, fonhatnak, horgolhatnak vagy esetleg az úgyneve-
zett „körmöcskén” hosszú köteleket kötnek belőle.  
Mindaz, ami elkészült, felhasználható a játékukhoz, például lókantár is lehet belőle.  
Meleg időben sor kerülhet a gyapjú színezésére is, nemezelésére is, labdákat is így lehet készí-
teni. A színezett és nyers színű gyapjút később képkészítésre vagy kis figurák, állatok készíté-
sére is használhatják. 
A gyerekek számára így különös hangsúlyt kap a kézművesség, mint elemi játékkészítési lehe-
tőség.  
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A kézimunkához tartozik továbbá a szövés: az óvónő egy nagy szövőkereten dolgozik, miköz-
ben a gyerekek számára kicsi keretek vannak, amelyeken az ujjukkal kis terítőt vagy tarisznyát 
szőnek. 
A varrást, a hímzést valamint a speciális eszközöket (körmöcske, szövőkeret) igénylő munkákat 
is nagy kitartással végzik az iskolába készülő gyerekek az utolsó óvodai évükben. Az óvónő itt 
is példaként szerepel, aki játékokat készít a gyerekek jelenlétében. Nem csak a gyapjú és a 
különböző textilek képeznek jó alapanyagot a játék készítéséhez: fadarabból, ágakból vagy 
gyökérből házikót, hajót, autót, bababútorokat lehet készíteni. Így sor kerül kalapácsolásra, 
fűrészelésre, reszelésre, csiszolásra igazi szerszámokkal a satupadnál. 
A kicsik, akiknek még nem szabad az ilyen munkákat végezni, a munka jellegű tevékenységek 
körül egy teljes játékvilágot építenek ki: például várják a fűrészport, amit összesöpörnek, el-
szállítanak, majd „főzéshez” használnak a babakonyhában.  
Ezek a folyamatok is érzéki és mégis áttekinthető tapasztalatokkal szolgálnak a külvilág fon-
tos, hozzánk kapcsolódó eseménysorairól. 

Honnan van a mindennapi kenyerünk? 
Honnan van a méz, a viasz (kréta, gyurma, gyertya)? 
Honnan van a ruhánk alapanyaga (gyapjú)? 
Honnan vannak az építészet anyagai (agyag, homok, fa)? 
Hogyan lesz mindezekből az emberi életet szolgáló dolog? 

Ezek a kérdések átszövik a Waldorf-óvodás mindennapi életét és meghatározzák az óvónői 
munkák tartalmát; így a választ a gyerek számára saját érzéki tapasztalata, s nemegyszer saját 
– az óvónőt utánzó – tevékenysége adja meg. 
 
Mese – bábozás – babázás 
A mese 
Ahogyan a gyerekek az ősi kézművességekben valóságos folyamatokkal megtapasztalható mó-
don találkoznak, s így az óvónői munkában átélhetik a valóság változásait (ahol a minőség függ 
a szakszerűségtől és következetességtől és mérhetővé válik az eredmény), ugyanúgy a min-
dennapi mese is – másfajta, belső úton – bepillantást jelent a gyerekek számára a valóság 
világába, amely megfelel mágikus világképüknek. 
Az óvodáskorú gyerekre jellemző, hogy számára egy lénynek a külseje tükrözi belső lényegét: 
a gonosz egyenlő a csúnyával, a jó mindig szép vagy csak el volt varázsolva. A gyerek számára 
az is természetes, hogy harcot kell vívni, helyt kell állni ahhoz, hogy valami jó bekövetkezzék.  
A Waldorf-pedagógia úgy látja, hogy sok igazság rejlik az eredeti népmesékben, mert olyan 
lelki-szellemi értékekről és példakép erejű emberi fejlődési folyamatokról szólnak, melyek ép-
pen olyan igazak, mint az érzékelhető világ tényei. 
Óvodánkban a mesék mindig az aktuális ünnepkörhöz, évszakhoz kapcsolódnak. Az óvónő 
hosszabb időn keresztül, legalább egy hétig meséli fejből szóról-szóra ugyanazt a mesét. Az 
ismétlés nem unalmassá teszi a mesét, hanem elmélyíti az azonosulást és a megértést. Belső 
képként (tájkép-szerűen) jelenik meg a mese a gyerekben. Az érdeklődése és biztonságérzete 
nő, s örül, ha tudja, hogy mi következik. A gyerek érzelmei előre látható sorrendben jelennek 
meg és így élvezi a gyerek a feszültséget is, majd a feloldást. A mesélés a mindennapokba 
beépített szertartás, mindig ugyanabban az időpontban, mindig ugyanazon a helyen van, és 
minden gyerek egyformán résztvevője. Mindig ugyanazok a gesztusok és események adják 
meg a jelet a mesekezdésre; például: az óvónő halk lantjátéka, mialatt a másik óvónő meg-
gyújtja a gyertyát, kialakul a kör és egy közös ének után megszólal a mese. 
A mesemondás fejleszti a gyerek érzelmi, értelmi és anyanyelvi képességeit egyaránt. 
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A Waldorf-pedagógia az idegen nyelv tanítását csak az iskolában, de ott már az első osztálytól 
kezdve (egyszerre két idegen nyelven is) helyesli. Az óvodáskorú gyereknek szüksége van arra, 
hogy a környezetében beszélt „anyanyelvét” minél biztosabban tanulja meg. Különös hang-
súlyt élvez óvodánkban az a szókincs, amely segíti a belső képek kialakítását – mint például 
az eredeti népmesék szókincse s képei – és felidézi a fogalmak érzelmi töltését, amely mindig 
sokszínű és többrétegű. Nem csupán a megnevezés mint az érdeklődést lezáró magyarázat a 
fontos, hanem az is, hogy érzékelhetővé, átélhetővé váljon a tartalom. Olyan régi szép szava-
kon megszólaló mesét is szívesen mesélnek az óvodában, amelyeket nem szükséges azonnal 
érteniük az óvodásoknak. Jó, ha a gyerekek csak sejtik a szavak jelentését, – de az érzelmi 
töltés ilyenkor is jelentős – és majd idővel tisztul az értés. 
Az óvónők nagy értékűnek tekintik a gyerek alakuló világképét. Ha a gyerekek megosztják az 
óvónővel még képlékeny világnézetüket, amely sokszor kevés információból következtetve és 
ezért hiányosan alakult ki, az óvónő nem javítja ki feltétlenül állításaikat a tudomány legutolsó 
eredménye szerint. A nyitott és eleven kérdésként átélt képzeleteket meghallgatja, esetleg 
feltesz egy kérdést, de csak ha nem zavarja így a gyerek mesélőkedvét, melyben megnyilatko-
zik belső titkairól. 
 
A bábozás és a babázás 
A vegyes életkorú csoport összetétele igényli a gondos mesekiválasztás mellett a pedagógiai 
segítséget is arra, hogy egy egyszerűbb mesét örömmel tudjanak végighallgatni és követni a 
nagyobbak, és egy hosszú komplikáltabb mese alatt (amit mondjuk, a születésnapja alkalmával 
választhat a gyerek) ne fáradjanak el a kicsik. Segítség lehet a bábozás, amelyre egy ünnep 
alkalmával is sor kerülhet. 
Óvodánk bábszínházának bábui nem kézi vagy kesztyűbábok, hanem úgynevezett álló bábok, 
vagy marionett figurák. Ezeket az óvónő az asztal mögött ülve vagy állva, takaratlanul vezeti 
az asztalszerű színpadon vagy felülről zsinórral mozgatja, ha marionett. Az óvodást nem za-
varja, hogy látja a báb mozgatóját – ellenkezőleg, ez számára érzelmi biztonságot nyújt. 
Másfelől az óvodás jobban, mélyebben azonosítja magát a kívülről vagy felülről láthatóan ve-
zetett teljes figurával, mint a sokszor csak derékig látszó „belülről” megelevenített, önálló 
életre kelt bábbal. 
Óvodánk bábjai általában saját készítésűek; a leggyakrabban a szülőkkel együtt készítik az 
óvónők, esetleg a nagyobb gyerekekkel – mint ahogy az összes többi játékállatot és lényt, tör-
pét, babát is. A bábuk arca csak nagyjából kidolgozott, hogy helyet és teret adjon az intenzív 
gyereki projekciónak. 
Színes selymekkel letakart, kellékekkel berendezett asztalon, a képzeletre támaszkodva vala-
milyen utat jár be a gyerek a hőssel együtt. Amellett, hogy a bábozás erősíti a gyerek figyelmét, 
színeivel, mozgásaival alátámasztja a gyerek belső képeit, aktivizálja őt, indíttatást ad arra, 
hogy a szabad játékban ő maga is fölépítsen egy tájat, anyagokat és bábként használható figu-
rákat keressen, vagy készítsen, s végül előadja bábszínházát a többieknek is. 
Egy ilyen – a gyerek által felépített és elmesélt bábjátéknak különleges varázsa van. Sokszor 
több gyerek vesz részt az előadásban, és az ő „függöny mögötti” kommunikációjuk rendkívüli 
szociális teljesítmény, mert mindent a sokszor „rögtönzött”, az adott pillanatban kitalált mese 
fontosságának és folyamatosságának rendelnek alá a bábozók. Olyan is előfordul azonban, 
hogy az óvónőt kérik, hogy ő meséljen, miközben ők előadják, a még mindkét fél számára (me-
sélő és bábozó) ismeretlen – mert rögtönzött – mesét. Az előadás folyamatosan születik meg. 
Ilyenkor mutatkozik meg, hogy közös képi nyelvben tudnak gondolkozni a gyerekek az óvónő-
vel. Sokszor már a pici gyerekek is elkezdenek bábozni, de ők még nem mernek, még nem 
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tudnak mesélni. Inkább a nagyobbak állnak elő a saját maguk által kitalált mesével sokszor 
megdöbbentően gazdag szókinccsel. 
Fontos számukra, hogy a meséléssel és a bábozással kapcsolatos csoportszokásokat ők is be-
tartsák; például: letakarják a felépített színpadot előadás előtt és után is, énekszóval vagy ze-
nével kezdik, és kísérik, majd fejezik be az előadást.  
Sokszor az óvónők saját mozdulataikat figyelhetik meg a bábozó gyereken. Annyira szokássá 
válik a bábszínház, hogy otthon is – ünnepekkor vagy más alkalommal – nagy örömmel báboz-
nak a gyerekek a családjuknak, rokonaiknak, vendégeiknek, vagy ha más néző nem akad, a 
babáiknak és kedvenc állataiknak. 

 
Az óvodáskorú gyereknek legyen lehetősége egy olyan babát szeretni, amelyre az ő saját „én-
jét”, személyiségének magját kivetíti és barátként vagy játszótársként osztja meg vele minden 
örömét és bánatát. Egészségesen hat, ha a gyerek ilyen módon feldolgozhatja a számára még 
érthetetlen helyzeteket vagy más élményeit. Van olyan Waldorf-óvoda, ahol minden gyerek 
részére készítenek az óvónők a szülőkkel együtt egy-egy ilyen babát. 
Ezek az úgynevezett „Waldorf-babák” körültekintő gondossággal készülnek: a szabástól a baba 
felöltöztetéséig bezárólag. Figyelembe véve azt, hogy minden, ami a gyerek kezébe kerül az 
esztétikán túl, jó minőségű, minta értékű legyen, nemcsak a természetes anyagok (pamut, 
gyapjú) használatát tartják fontosnak a Waldorf-óvodában, hanem a testarányok (fej-test ará-
nyai) pontos betartására is törekednek, s a színeiben (test, haj, ruha), az arckifejezésben finom, 
lágy harmónia tükröződjön a „kedves játékbabából”. Mind ezáltal szabad teret kaphat a gyerek 
fantáziája és képzelete.  

 
Zene – ének – vers 
 
A zene 
A Waldorf-pedagógiára jellemző, hogy mindig a gyerekből indul ki, mégpedig abból a fejlődési 
szakaszból, amelyben a gyerek éppen van. A kisgyerek teljesen másképpen hall, mint a fel-
nőttek, mert más tudatállapotban él. A zene éltetően hat, életerőt adva, de lehet káros hatása 
is. A jó zene a csendből indul ki, és a gyerekek is csak oldott, nyugodt légkörben kezdenek el 
énekelni, nyugtalan környezetben nem. A műszaki zajoktól és a tömegkommunikációs esz-
közök hang-áradatától kímélni kívánja a Waldorf-pedagógia a kisgyereket. A gyerekeknek 
meg kell tanulniuk csendben lenni, hallgatni, hangot várni. Nagy zajban, a szabad játék köze-
pén, önkéntelenül is elcsendesednek, ha az óvónő elkezd zenélni, énekelni. 
Főként a kvint intervallumú, és a pentaton zene nyugtatja meg őket ebben az életkorban. 
Fontos, hogy a gyerek fel tudja fedezni, hogy honnan erednek a különböző hangok. A zenélő 
embert akarják látni, a hangszert, a mozgásokat, a zenélő érzéseit, koncentrációját. (A gyerek 
érezze, hogy az ember hibázik is, de tudja kezelni a hibát. A kazettánál ez nincs így, hisz az 
mindig tökéletes, sohasem hamis.) A Waldorf-pedagógia nem használ kazettát, magnót, s más 
technikai eszközöket (mesehallgatásra se ajánlja őket), mert fontosnak tartja, hogy a gyerek 
mindig emberrel kapcsolatosan élje meg a dolgokat, hogy érezze, a hang ott keletkezik, ahol 
valaki zenél, mesél. 
A hallás nemcsak a fülben zajlik. Szétárad. A gyerek az egész testében érzékel, és hall, ezért 
kezd el a zenére rögtön mozogni, táncolni. A zenéhez közvetlenül kapcsolódik a mozgás. 
A gyerekeknek nagy szükségük van a különböző csengő-zengő hangokra, ezért fontos, hogy 
több különböző hangszer legyen az óvodában elérhető közelben: kis rézharangok, harangjá-
ték, xilofon vagy gyerek-hárfa, csörgők, botok, pengetős vagy fúvós hangszerek. A hangszerek 
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segítségével a gyerekek érzékelhetik a különböző minőségeket. (Meg lehet hallgatni, hogy a 
sok összeütögetett fadarab mind különbözően szól; össze lehet hasonlítani ezeket, majd eset-
leg egy ezekkel zenélő zenekart alapítani.) 
A gyerekek életkoruktól függően más és más hangszert használnak.  
 
Az ének 
A mesejátékok teljes élményt nyújtanak a gyerek számára, hiszen a történethez játszhat egy 
hangszeren, és mozoghat is. A zenélés, az improvizálás, ugyanúgy, mint az éneklés a Waldorf-
óvoda napirendjének szerves része. A mindennapos tevékenységeket – a különböző munká-
kat is – gyakran kíséri ének és vers. Bizonyos helyzetekhez szokásszerűen fűződik egy-egy az 
alkalomhoz illő dal vagy vers, amely a gyerek számára mintegy jelzi, hogy az óvónő éppen mit 
csinál (például: sütésnél, cipőkötésnél, rendrakásnál, ételosztásnál, mesélésnél). Így az ének-
szó belevonja a gyereket az óvónő tevékenységébe anélkül is, hogy most éppen részt venne 
az adott helyzetben. Máskor már része volt benne, s majd újra lesz még. 
Az óvodában csak egy szólamban, és – mint a gyerekek – magas hangon énekelnek az óvónők. 

 
A vers 
Nem elsődleges cél az, hogy minél több verset vagy dalt tanuljanak meg a gyerekek (spontán 
folyamat) hanem, hogy ritmizált beszéddel és énekelve, az óvónő olyan hangulatot teremt-
sen, ahol az ének és a vers az öröm, a tisztelet és a belső világ kifejezése. 
A nap folyamán azonban olyan helyzetek is vannak, amikor a vers és a dal szertartás elemeként 
szerepel.  
Például: Kézmosás után a frissen mosott tenyerekbe az óvónő illatos olajat cseppent, verssel, 
dallal kísérve. Minden gyerekhez külön – külön szól, az őt megillető egyéni hangon, miközben 
testi „dajkáló” közelséget teremt meg egy-egy lovagoltató- vagy ujj-játék segítségével. Ez a 
napnak – mind a gyerekek, mind az óvónő számára – kiemelkedően fontos része, mert érzel-
mileg nagyon intenzív és személyes mozzanat. 
A vers és a dal legnemesebb formáit használják, mint asztali áldást és hálaadást, mint szüle-
tésnap vagy egyéb ünnep köszöntését, vagy mint mindennapi fohászt a meggyújtott gyertya 
bensőséget teremtő eleven fényénél, a reggeli körben és az elbúcsúzáskor. 
Mese előtt és mese után is dallal vagy verssel jelzi az óvónő, hogy kiemelkedő esemény kez-
dődik, végződik éppen a napi életben.  
A mesék, versek, és dalok kiválasztása, összeállítása az óvónő folyamatos, á l l a n d ó  f e l -
a d a t a . Az adott évszakhoz, az ünnepkörhöz igazodván, a csoport összetételének megfele-
lően, elsősorban népi forrásokból keres igazi meséket, verseket és dalokat. Azzal is megpró-
bálkozik, hogy történetet találjon ki, meséket verses formába ritmizáljon, vagy már meglévő 
vershez dallamot komponáljon, esetleg új dalokat írjon. Mindezekben arra törekszik, hogy a 
zeneiség, a tempó, a ritmus, a dinamika és a hangzás sokféle változásban jelenjen meg, így kelt 
a gyerekben örömteljes, frissítő indíttatást arra, hogy megszeresse a szép beszédet és éneket. 
Az a tapasztalat, hogy a gyerekek ezeket a kifejezési lehetőségeket szívesen használják fel sza-
bad játékukban, és gyakran otthon is, szabadon, önkéntesen. Mindezzel sok esetben a logo-
pédiai korrekció is megelőzhető. 
A vers- és a dal örömteli elsajátítását szolgálja az is, hogy a gyerek sohasem kényszerül arra, 
hogy egyedül szerepelve kelljen egy verset vagy dalt előadnia. Mindez csak az óvónő és a 
csoport védő burkában történik.  

 
Szép mozgás – a ritmikus játékban  
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A ritmikus játék 
A kisgyerek saját test- és térérzékelésének elmélyítésében, a ritmusos mozgások átélésé-
ben, a mozgásformák harmonizálásában és a mesei jelenetek megelevenítésében jelentős 
szerepet játszik a mindennapos ritmikus játék. 
Ez a tevékenység, amely naponta 15-20 percig tart, a kisgyerek közvetlen utánzóképességére 
épül. (Mozgást látva, érzékelve ő is együtt szeretne mozdulni a környezetével.)  
Jellemző erre az életkorra, hogy a gyerek bizalommal követi az óvónő mozdulatát anélkül, 
hogy előre tudná, milyen célból végzik azt. Mozgásnyelvről is beszélhetünk. 
Egy dalt énekelve vezeti az óvónő a gyerekeket arra a helyre, ahol majd együtt tudnak mozogni 
és táncolni. Az életkorukból adódóan a gyerekek nem körformában, hanem inkább fürtformá-
ban csoportosulnak az óvónő köré, miközben ő elkezdi a játékot. Mondókákat, verseket, da-
lokat mozgással kísérve, egy történetbe ágyazva játszik el az óvónő, mindig az aktuális ünnep-
hez és évszakhoz kapcsolódva (például: a paraszt kimegy a rétre szántani és aratni, elviszi a 
lovát a kovácshoz patkolni, megfigyeli a gólyát, fecskéket vagy a méhecskéket, végzi a munká-
ját, törpékkel találkozik, táncol velük stb.). 
Fontos, hogy a természet élete és az emberi munka sokféle szempontból jelenjen meg ebben 
a mozgásnyelvben, s ezt az élményt a vers és a dal zeneiségével és tartalmával megfelelően 
egészítse ki.  
A napnak ebben a szakaszában lehet helye például: a betlehemezésnek, a mese dramatizálá-
sának vagy a születésnap megünneplésének is.  
Az óvónő mindig úgy állítja össze a ritmikus játékot, hogy benne frissítő változásban jelenjenek 
meg az erőteljes és gyengébb, illetve a nagy és egészen finom mozgások, a vidám és komo-
lyabb hangulatok.  
Lehetőleg mindig váltakozva kövessék egymást a gyors és lassúbb mozdulatok. Az óvónő meg-
próbálja a gyerek testét (és lelkét egyaránt) úgy mozdítani, hogy utasítást ne kelljen adnia. 
Ennek ellenkezője a Waldorf-pedagógia szerint zavarná a gyereket abban az álmodozó és ön-
feledt tudatállapotában, amely erre az utánzó gyermeki korszakra jellemző.  
Az óvónő egyszerűen mozdul és énekel, úgy mintha ott helyben találná ki, mesélné el az egé-
szet és az óvodások szabadon kapcsolódnak be és követik őt ebben a ritmikus játékban.  
Helyet kaphatnak itt a szabályosabb gyerekjátékok is, ugyanúgy mint a körtáncok, de mindent 
át kell hogy öleljen a tartalmi összefüggés és ennek egy szokásrenden alapuló felépítettsége. 
Semmi sem történik öncélúan, minden része kell hogy legyen az egésznek, hogy mondaniva-
lójával, tartamával azt szolgálja. 
A tartalom mindig változik, természetesen az ünnepkört követően, de legalább két hétig na-
ponta ismétlődik egy-egy ritmikus játék.  
 
 
Képalkotás és formázás 
 
Hetente egyszer az óvodánkban lehetősége van minden gyereknek arra – általában a szabad 
játék ideje alatt -, hogy a rajzolásban, festésben, gyurmázásban és a gyapjúkép készítése fo-
lyamán alkotó- és formáló készségét fejlessze. Így rendszeresen tapasztalhatja meg a külön-
böző minőségeket. A hét minden napjához kötődik egy-egy művészeti tevékenység.  
 
Hétfő – rajzolás  
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Ez a tevékenység segíti a hétvége utáni visszaérkezést az óvodába, és a gyerekek gyakran raj-
zolják le hétvégi élményeiket. Méhviaszból készült (ezért illatos), élénk, telített színű téglácska 
alakú kréták a rajzeszközök. A kisebbek kis kosárkában a három alapszínt találják a rajzlap mel-
lett. A nagyobbak már több színt használhatnak, az iskolába készülők pedig már vastagabb 
ceruza formájú viaszkrétát is kapnak. (Mivel az óvodás keze még nem alkalmas a „három ujjas” 
ceruzafogásra – ilyen fogás esetén ugyanis a kéz görcsössé válik – ezért kapnak vastagabb tég-
lácska alakú krétákat a kisebb gyerekek.) Így szabadon futnak le a mozgásos impulzusok, az 
életkornak megfelelő, nagy érzelmi telítettséggel.  
Témához nem kötötten, önállóan tevékenykednek a gyerekek, majd amikor befejezik a mun-
kájukat, az elkészült rajzokat odaadják az óvónőnek, aki minden gyerek számára külön map-
pába gyűjti össze azokat. Az óvodáskor végén majd valamennyit ajándékként hazavihetik a 
gyerekek.  
Az óvónő maga is rajzol időnként a gyerekek előtt: plakátot készít, vagy olyan képet rajzol, 
melyben a kivágott mozgatható figurákkal egy mesét is el lehet játszani. 
A Waldorf-óvodapedagógia a gyerekrajzokat üzenetnek tekinti, amit a gyerek ad a fejlődé-
séről. A gyerek rajzaiban nemcsak az figyelhető meg, hogy a képek egyre finomabbak és szeb-
bek, s hogy egyre jobban ábrázolja az őt körülvevő tárgyi világot s a lényeket, hanem a gyerek 
egész testi és lelki fejlődése tükröződik olyan pontosan, hogy az arra képzett óvónő leolvas-
hatja belőlük a gyerek fejlettségi szintjét, esetleg hiányosságait, speciális szükségleteit.  
 
Kedd – gyurmázás, plasztikus formálás 
A csoportszobában a formázáshoz a Waldorf-óvodások élénk, telített színű, a kéz melegétől 
megpuhuló méhviasz lapocskákat használnak. (Míg a agyag hőt von el az azzal tevékenykedő 
kezétől, addig a viasz megpuhulása után maga is átmelegszik, s mintegy hőt sugároz. A kisgye-
rekkori érzékelés szempontjából ez a különbség nagyon fontos.) 
A gyerekek mindent formálhatnak, amit akarnak: gyertyákat díszíthetnek, egész vékony, ke-
véske viasszal; kialakíthatnak egész kis játék-világokat is tárgyakkal, állatokkal, emberi figurák-
kal. Az elkészített munkákat az évszakasztalhoz, a megfelelő helyre teszik, vagy karácsonykor, 
mint egy kis betlehemest, ajándékba hazaviszik a szüleiknek. 
Az udvaron – főleg a meleg időszakban – a homokkal és vízzel való játék indítja a gyereket 
„természetes agyagozásra”.  
Nagyon fontosnak tartja a Waldorf-óvodapedagógia, hogy a gyerekek megtapasztalják a föld, 
víz, hő és egyéb természetes „elemi” dolgok minőségét közvetlenül, kipróbálják az anyag és a 
saját maguk lehetőségeit. 
Télen hó vár építésre, hóemberkészítésre és hóval való mindenféle játékra kerül sor a kinti 
szabad játékban.  
 
 
Szerda – gyapjúkép készítés 
Ez a technika átmenetet képez a kézimunkához tartozó gyapjúfeldolgozás, a plasztikus formá-
lás és a kép-alkotás között. Sok színnel megfestett, kártolt gyapjút filclapokra lehet tenni és 
így képet készíteni, ami a rajzolás és festés tapasztalatait kiegészíti. Rajzoláskor kemény vi-
aszkrétával, kemény lapon dolgozik a gyerek, festésnél vízfestékkel vizes alapon fest, levegős 
gyapjúból „levegős”, kevéssé kontúros képet tud készíteni. 
A gyerekek minden héten lehetőséget kapnak egy ilyen kép készítésére, ami egy rövid „kiállí-
tási” idő után szétszedhető és ugyanabból az anyagból következő alkalommal is lehet képet 
készíteni. 
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Havonta egyszer az óvónő szintén készít egy nagyobb képet az ünnep témájával kapcsolato-
san, és így a gyerekek láthatják a fejlettebb technikát, amit az óvónő használ: Szépen előké-
szíti, fésüli a gyapjút, színek szerint rendezi egy kosárba mielőtt elkezdené a munkáját. Ezek 
után úgy kezdi a képet, hogy először különböző színekkel „befesti” a hátteret, majd egyre több 
nagyon puha, vékony réteget felhasználva alakulnak ki a tárgyak, lények a képen. Csak egy 
bizonyos távolságból hasonlít az egész egy „rajzolt” képhez. 
 
Csütörtök – a sütés, mint formálási tevékenység 
A hetenkénti kenyér vagy cipósütés alkalmat ad tésztával dolgozni, azt kiformálni és megsütni. 
Alapvető formák jönnek létre: kör alakú vagy hosszúkás cipó, „kígyók”, rudak, csigák, fonott 
kalácsok, koszorúk. Az óvónő az ünnepekhez kapcsolódóan különböző, egyszerű formákat al-
kalmaz a sütésnél. Ezek az évköri változásban ilyenek lehetnek:  

 Szent Mihály időszak: kard vagy sárkány  

 Márton ünnep: perec vagy liba, törpe, manó 

 Advent: karácsonyi sütemény, mézeskalácsforma 

 Szent Miklós: fehér ló 

 Farsang: a témához tartozó forma 

 Húsvét: kakas 

 Mennybemenetel: csillagok 

 Pünkösd: galamb 

 Nyári ünnep: rózsák 
 
Ezek a formák (miután mind nagyon egyszerűek) időnként visszaköszönnek a gyerekek süte-
mény formáiban, de emellett mindent kipróbálhatnak a gyerekek, és nagyon változatosan él-
nek is ezzel a formázási lehetőséggel. 
Nagyon fontos, hogy az óvónő körültekintően készítse elő a sütést, és olyan szokásrendszert 
alakítson ki, amely megteremti a feltételeket ahhoz, hogy végig szépen, nyugodtan haladjon 
a munka: kézmosás után, fehér kötényben, felhúzott ingujjal ülve az asztalnál lehet elkezdeni 
dolgozni, ahol belisztezzük a munkafelületet és az óvónő a gyerek kezébe adja a tésztát... 
 
Péntek – festés 
Ugyanúgy, mint a sütés, a festés is nagyon körültekintő előkészítést, majd rendrakást igényel. 
Az óvónő elrendezi a helyet: összeállítja az asztalokat egy bizonyos formára, letakarja viaszos-
vászonnal és a megszokott sorrend szerint rendezi be a gyerekek munkahelyét: rajztáblákat, 
szivacsokat, vizes üvegeket, majd festékeket rak az asztalra. A jó minőségű, akvarell papírt a 
gyerekek vízbe mártják, majd kiterítik a rajztáblákra. Az óvónő énekelve kezdi osztani a nagy 
széles ecseteket, amelyekkel a gyerekek jó minőségű akvarell színeket helyeznek el, s futtat-
nak szét a papíron. (A három alapszínt kapják meg a gyerekek és ezekből tudják a vizes papíron 
„kikeverve” előállítani a többi színt.) Fontos, hogy a tevékenység a színből, a színélményből 
indul ki és kontúrtalan. A hatás: egymásba folyó színhatárok. 
Az a rajzolásban is megfigyelhető folyamat, hogy tükröt mutat az elkészült kép a gyerek saját 
világélményéről és fejlődéséről, a festésénél is megfigyelhető. A gyerek szabadon dönti el, 
hogy melyik színnel fest és, hogy mikor van a munkájának vége. Befejezéskor egy festőszek-
rénybe viszik a rajztáblákat, ahol majd megszáradnak a képek, amelyek szintén a gyerekek 
mappájába kerülnek. Ahogyan az előkészülésnél is segítettek a gyerekek, ugyanúgy részt vesz-
nek az ecset és a szivacsok kimosásában, a víz cserélésében, – majd amikor az utolsó kis cso-
port is befejezte a képeit, a rendrakásban és az üvegek kimosásában is.  
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A festésnek ez a fajta, az életkor sajátosságainak megfelelő megközelítése vezeti el a gyereket 
későbbiekben a valódi ábrázoló tevékenységig az iskolában.  Igazi festményekkel is találkoznak 
az óvodások. Különböző ünnepekhez tartozó reprodukciókat tesz ki az óvónő a falra és az év-
szakasztalon képeslap formában változó tartalommal mindig jelen vannak a képek. Születés-
napi ajándékként az ünnepeltnek az óvodástársai választanak ki az óvónő gyűjteményéből egy 
képeslap nagyságú festmény reprodukciót. 
 
Szabad játék 
Ahogy már többször szóba került, a gyerek szabad játéka kiemelt fontosságot élvez a Wal-
dorf-óvodai élet tevékenységi formái között. A megfelelő tanulási forma ebben az életkorban 
nem az úgynevezett játékos tanulás: hanem a valódi tapasztalatszerzés, melyre a Waldorf-
óvodai élet egésze ad lehetőséget.  
A szabad játék idejében végzett munka jellegű tevékenységek az udvari játék, a kerti munka 
vagy a séták, kirándulások). A játék mellett a gyerekek rácsodálkozhatnak a természetre, az 
évszakoknak megfelelő változásokra. 
Óvodánk napirendjében minimálisan kétszer, egy-egy óra szabad játékra van ideje a gyerek-
nek. Ezzel biztosított a kisgyerek szükségleteiből fakadó játék igényének kielégítése az óvodá-
ban. 
Ez alatt az idő alatt látóterükben az óvónő különböző munkákat végez (háztartási, kerti, kéz-
műves tevékenységben). Az óvónő feladata, hogy a munkája körül olyan hangulatot áradjon 
szét, hogy a gyerekek ebben a meleg, derűt sugárzó légkörben, „mint egy burok alatt” érezzék 
magukat, s így folytathassák a játékot. Arra is van lehetőség, hogy a gyerek rövidebb időre 
„segítsen” az óvónőnek. Nem a munka eredménye, a teljesítmény a fontos, hanem az igazi 
örömet okozó tevékenység folyamata. A gyerek rácsodálkozva veszi fel az óvoda „életmű-
hely”-nek is nevezhető mindennapjainak mozzanatait és saját helyét megtalálja a csoport élő, 
tevékeny közösségében. A szabadon játszó gyerekek rendelkezésére állnak a különböző kuc-
kók, állandó vagy ideiglenesen kiépíthető házacskák és az ezekhez tartozó berendezések, a 
sarokba támasztott bot-paripák vagy a fogasra akasztott palástok, koronák, kardok ugyanúgy, 
mint a bábsarok bábui és babái vagy a nagy fa és kő építőelemek, illetve a különböző termé-
szetes anyagok, bársonyok, vásznak, szőrmék, selymek.  
A játékszerek nagy része alapelvszerűen nem részletesen kimunkált, s ezzel is elősegíti a 
gyerek fantáziájának tevékenységét. 
A különböző, természetből származó tárgyak alkalmasak arra, hogy sok mindent jól helyette-
sítsenek anélkül, hogy rendeltetésükkel ellentétes módon kerülnének felhasználásra.  
A gyerek úgy alkalmazza a játékszert és játékbútort, az anyagokat, ahogyan szüksége van 
azokra: környezetét alakítja, játékvilágát megteremti és annak lakosává válik. Fontos, hogy a 
felnőtt ezt figyelemmel kísérje és megértéssel kövesse. 
Az adott helyzetben, megfelelő eszközt vagy ötletet tudjon felajánlani, ha például: a gyerek 
nem talál be a játék világába, hangulatába, a játék elakad vagy túl erősen leragad a játszó egy 
monoton, egyoldalú játékformánál. 
Az óvónő törekszik arra, hogy a konfliktushelyzeteket m e g e l ő z ő  j e l e k e t  észrevegye és 
ilyenkor i d ő b e n , tapintatosan belépjen a gyerekek játékvilágába, mint szereplő, aki to-
vábbsegít, majd kilép újra, mintha ott se lett volna.   
A probléma megoldását esetleg egy kérdés felvetésével segíti elő, így a gyerekeket egy általuk 
megtalált, új folytatási lehetőségre vezeti. A szabad játék ilyen vezetése nem jelenti a tevé-
kenységbe való beavatkozást, és annak irányítását. Azt az érzést kelti a gyerekekben, hogy ők 
uralják a saját játékukat, egész helyzetüket – és ez így is van. 
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9. A Waldorf-óvodapedagógus feladatai 

  9.1. Az óvónő feladatai  

  1.  A csoportegység benti és kinti berendezéseinek és tárgyainak kiválasztása. 
  2.  Az évi, havi, heti, napi ritmusok folyamatos kidolgozása, a szokásrendszer kiépítése. 
  3. A csoport egészséges életmódjának kidolgozása és betartása. 
  4. A különböző tevékenységek megtervezése, előkészítése, levezetése, majd utólagos átte-

kintése. 
  5. Az óvodai csoport összeállítása (pedagógiai szempontok szerint).  
  6. Minden gyerek egyéni fejlődésének megfigyelése és segítése. 
  7. A szülőkkel való közösségi kapcsolat kialakítása és ápolása, problémák esetén közös meg-

beszélés és útkeresés. 
  8. Együttműködés a többi óvónővel. Gyakorlatvezetés vállalása a továbbképzésen lévő óvó-

nők számára.  
  9. Aktív részvétel a pedagógiai vezetésben, és a kollégákkal való konferenciákon.  
10. Együttműködés az orvossal, az iskolával és egyéb szakemberekkel.  
11. Folyamatos önképzés, továbbképzéseken való részvétel, bekapcsolódás a Waldorf-óvodák 

regionális, országos és nemzetközi együttműködésébe.  

 9.2. Tervezés és visszatekintés 

A Waldorf-óvoda pedagógusai jelentős időt és munkát szánnak arra, hogy következetesen és 
állhatatosan megformálják és kidolgozzák a maguk munkájának tervszerű egyéni keretét, fi-
gyelembe véve a napok, hetek ritmusát, a legapróbb rész-mozzanatokat és módszertani lépé-
seket az egész év folyamatában.  
A Waldorf-óvónő rendszeres visszatekintést végez: mérlegeli, végig gondolja, hogy elképzelé-
sei milyen formában váltak valóra. 
A visszatekintés több szintre vonatkozik: a napra, az adott ünnepszakra, a gyerekek egyéni 
fejlődésére. Általában az óvónő saját magának naplót vezet a tapasztalatairól, megfigyelései-
ről, s a problémás helyzetekről. Ezek a feljegyzések azért fontosak, mert a csoportvezető óvó-
nőtől elvárható, hogy a gyerek fejlődési szintjét, problémáit, lehetőségeit folyamatosan kö-
vesse az óvodaérettség és a iskolaérettség között.  

9.3. Gyerekmegfigyelés, gyerekmegbeszélés 

Már az óvodába való felvételkor a szülők részletes leírást írnak, amelyből a terhesség időszak-
ától kezdve a születésen át az óvodába lépésig nyomon követheti az óvónő a gyerek testi, lelki 
és szellemi fejlődését, megismerheti a gyerek szokásait, rokon- és ellenszenveit, félelmeit és 
örömeit. A gyerek megnyilvánulásait a mozgásban, a játékban, a rajzban a kibontakozó sze-
mélyiség első jelzőjeként fogja fel az óvónő. Az óvónő már ettől az első találkozásuktól, a fel-
vételi beszélgetéstől fogva élő, belső képet alakít ki a gyerekről, amely folytonosan változik, 
soha se lesz kész, állandóan fejleszthető marad. A gyereket úgy tekinti, mint egy feltett kér-
dést, amit egyre jobban kell értenie ahhoz, hogy tudja őt segíteni a felnövekedésben. Ebből a 
célból az óvónők maguk elé idézik – lehetőleg minden nap – az esti órákban, elalvás előtt cso-
portjuk gyerekeit, s ez a mindennapos praxisban igen hasznos gyakorlatnak bizonyul.  
Ha alszanak rá egyet, a következő napon előálló helyzetekben feltehetőleg nagyobb intuíciós, 
improvizatív erővel találnak majd gesztust, szót vagy cselekvést segítségül. 
A gyerek mindennapi öltözködésétől, táplálkozási és alvási szokásain át, játékáig úgyszólván 
minden testi, lelki mozzanat szóba kerül az óvónők és a szülők rendszeres beszélgetésein.  
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9.4. A konferencia 

A Waldorf-intézményekben a tanárok és óvónők – együtt vagy külön – minden héten rendsze-
resen tartanak konferenciát. 
A konferencia pedagógiai és technikai, adminisztratív részből áll, s mivel a Waldorf-intézmé-
nyeknek egyszemélyes hierarchikus vezetőjük gyakorlatilag nincs: minden nevelésre, pedagó-
giára közvetve vagy közvetlenül kiható kérdésben a konferencia vezeti az óvodát, iskolát. Itt 
születnek azok a döntések, amelyeket az intézmények életében elkerülhetetlenül meg kell 
hozni.  
A konferencia leglényegesebb része azonban nem e fenti technikai vezetés, hanem a pedagó-
giai erőforrások megnyitása. A pedagógiai részben minden esetben gyermekmegbeszélésre is 
sor kerül, és ez a legterjedelmesebb, leglényegesebb mozzanat. Itt próbálják a gyakorlatban 
tudatosan alkalmazni azokat az ismereteket, melyeket a pedagógiai konferencia másik, foly-
tonosan továbbképző részében szereznek a pedagógusok, illetve amelyeket a mindennapi 
gyakorlatból az önnevelésben kifejlesztett intuitív megismerő erőket is alkalmazva merítenek.  
A gyermekmegbeszélésen megint csak a szomatikus orvosi szempontoktól kezdve, a lelki és 
szellemi állapotrajzon át az alkat és temperamentumbeli beágyazódottságig, a családi helyze-
tig mindaz szóba kerül, ami egy gyerek szempontjából további fejlődését illetően lényeges le-
het. Amikor a konferenciai eset-megbeszélésen a pedagógus bemutatja a gyereket, általában 
érezhetővé válik a testi és lelki állapotrajz részletező finomságában és plasztikus kivitelezésé-
ben, hogy itt többszörösen feldolgozott, elmélyült ismeretről van szó.  
Az óvónők közössége, amely egyben az óvoda pedagógiai vezetése, közösen érez és visel fe-
lelősséget az óvoda minden gyereke iránt. Ezért mindig közösen döntenek egy-egy gyerek 
óvodai felvételéről, ezért folytatnak közös gyerekmegbeszéléseket és közösen keresnek uta-
kat és megoldásokat a gyerek javára. Ezeken a konferenciákon lehetőleg az orvos és az eu-
ritmista is részt vesz a többi óvónővel együtt. 
 

9.5. Együttműködés a szülőkkel 

 
Intézményünkbe való felvételkor az az alapvető kérdés, hogy a szülők ismerik-e a Waldorf-
pedagógiát és az intézmény működését legalább olyan mélységig, hogy világos képük legyen 
arról, milyen közegbe, környezetbe hozzák, adják gyerekeiket. Ehhez természetesen progra-
mok, cikkek, előadások és a nyitott ünnepek is hozzásegítik őket. Vannak óvodák, ahol a je-
lentkező gyerekek szülei a felvételt megelőző évben részt vehetnek előkészítő szülői esteken, 
esetleg a gyerekekkel közös baba-mama csoporton, közös munkadélutánon, pedagógiai be-
szélgetéseken. Az óvodai közösség kialakítása és a gyerek fokozatos óvodához szoktatása ér-
dekében az óvónő és a szülők közötti megállapodás szerint a felvett gyerek előzetesen „ven-
dégségbe” járhat leendő csoportjába. 
A szülők és az óvoda pedagógusai kölcsönösen egy bizonyos fajta együttműködést kell, hogy 
felajánljanak egymásnak és elfogadjanak egymástól. Ez az együttműködés természetesen a 
gyerekre irányul és a gyerek javát keresi. Fogadóórákat, családlátogatásokat tart az óvónő, és 
a szülői esteken a szülők tovább ismerkednek a Waldorf-pedagógiával, itt maguk is átélhetik a 
gyakorlati tevékenységekben mindazt, amit gyerekeik csinálnak napközben az óvodában. 
A szülők intenzíven részt vesznek az óvoda fenntartásának mindennapi tevékenységében, 
mind gyakorlati, mind anyagi értelemben. Óvodánk szociális szervezeti forma, ahol a gyereke-
kért történik minden, és a felnőttek együttműködnek azért a célért, hogy eredményesen és 
zavartalanul folyhasson a pedagógiai munk 
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10.  A Waldorf-óvoda működési feltételei  

10.1. A személyi feltételek 

A csoportban dolgozó mindkét óvónő rendelkezzen felsőfokú, állami végzettséggel. A tagin-
tézmény-vezető óvónőnek szükséges, hogy rendelkezzen a Waldorf-óvodák Nemzetközi Szö-
vetsége által elismert elméleti és gyakorlati képesítéssel is.  
A csoport másik óvónője amennyiben ez utóbbival nem rendelkezik, azt folyamatosan sze-
rezze meg. 
Az „anyai” gondoskodást, gondozást a Waldorf-óvodában az óvónő tudatosan magára vállalja, 
mivel ez nevelői tevékenységének, a gyerekekkel való kapcsolatának, meghatározó része.  
Ha a csoport munkáját folyamatosan és egy időben két óvónő látja el, nincs szükség egy har-
madik személy: dajka, segítő jelenlétére.  

10.2. A csoport folyamatos működésének feltételei 

A pedagógiai és szellemi munkáért a tagintézmény-vezető óvónő felelős. A szülők a munka 
eredményességét együttműködésükkel és támogatásukkal segítik. Az évkör ünnepeit közösen 
készítik elő. A szülők részt vesznek a csoportszoba berendezésében, a játékkészítésben, a tár-
gyi feltételek gazdagításában. 
 
A csoport életéhez szükséges berendezések, felszerelések, speciális anyagok beszerzéséről a 
rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig a csoportvezető óvónő gondoskodik. Fo-
kozatosan kialakítja a Waldorf-pedagógia ajánlásainak megfelelő környezetet (kert, udvar, 
konyha) és az igényelt étkezési rendet. 
 

10.3. A tárgyi feltételek 

Óvodánk egészében és minden részletében az óvodáskorú gyerekek sajátos életformáját, 
egészséges fejlődését szolgálja. 
A tárgyi feltételek területén a Waldorf-óvodapedagógia szükségesnek tartja a rendkívül tu-
datos választást. A pedagógiai szempontot mindig elsődlegesnek tekintve, a legegyszerűbb 
környezet (tér, tárgyak, bútorok) is alkalmas lehet a Waldorf-óvoda megvalósítására. 

 

10.4. A berendezés a következőknek feleljen meg 

A bútorok (tömör fából) legyenek szépen megmunkálva, harmonikus szép formákkal; több 
funkciónak is meg tudjanak felelni, változtathatóak, átrendezhetőek legyenek, (asztalok, szé-
kek, padok, polcok, szekrények, játszó bútorok: úgynevezett állványok, paravánok, térelvá-
lasztó funkcióval). 
A textíliák legyenek természetes anyagokból (gyapjú, len, vászon, pamut, bársony, selyem). 
A naponta használandó alapanyagok legyenek a gyerek számára jól láthatóak (például: színes 
gyapjú kosárban, müzli üvegben, stb.), csak a nagyon „értékes”, ritkán használandó dolgok 
kerüljenek a szekrénybe. 
A játékszerek, játékeszközök (melyek többé-kevésbé kimunkáltak) legyenek természetes 
anyagokból:  

 állandóan vagy ideiglenesen felépíthető házacskák és berendezéseik 

 többféle méretű és színű kendők, leplek, kötelek, zsinórok 
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 fából készített játékok, hajók, autók, figurák, állatok; gyökerek, ágak, rönkök, varrott babák, 
bábuk 

 kötött állatok, bot nyelű lovagolható paripák, lókantárok 

 fejdíszek, koronák, palástok 

 kosárnyi kagyló, fenyőtoboz, kövek, kavicsok, magok, gyökerek, fakérgek... 

 nagy, puha báránybőrök, színes rongyszőnyegek. 
A játékszerek felsorolása csak a lehetőségek egy részét mutatja; sok minden függ az adott 
helyzettől, a csoport összetételétől, ezért főleg pedagógiai szempontok vezérlik az óvónőt a 
játékszerek kiválasztásában. 
 

 10.5. A Waldorf-óvoda célkitűzései 

1. A Waldorf-óvodapedagógia tiszteli a gyerek emberi méltóságát és feladatának tartja, hogy 
előkészítse egészséges életvitelét. 

2. Nem szabályokat és tilalmakat akar megvalósítani, hanem a gyerek és a felnőttek művészi 
erőkkel áthatott együttélését. 

3. Mindez akkor valósítható meg, ha a nevelő nyitott, járatos az embertani ismeretekben – 
elméletben és gyakorlatban egyaránt –, képes az egyedi, az általánostól eltérő különös 
megfigyelésére, nincsenek előítéletei s így felfogja a gyerekből érkező, szükségleteiből fa-
kadó felszólításokat. 

4. Pedagógiai fejlesztő munkájának alapelvévé kívánja tenni az utánzást, amely az óvónők 
szeretetteljes mintaképül szolgáló tevékenységét követi. El akarja érni, hogy az óvónő ne 
direkt utasításokkal vezessen, hanem figyelmes, gondozó vezetést gyakoroljon, ami a 
gyermeki személyiség még hiányzó belső vezéreltségét helyettesíti. 

5. Segíteni kívánja, hogy a gyerek a benne működő természetes erőket szabadon tudja fej-
leszteni: érzékelésben, utánzásban, játékban és egyéb tevékenységekben. 

6. A játékokhoz szükséges eszközök egyszerű kiképzésével növeli a gyerek fantáziáját és az 
alakító tevékenységek belső aktivitását.  

7. A nap szervezésével (napirend) lehetőséget akar adni arra, hogy a gyerek érzékeit és cse-
lekvési lehetőségeit kihasználva, jó szokásokra tegyen szert – az akarat nevelésével, erő-
sítésével s nem megtörésével. 

8. Lehetővé akarja tenni, hogy a gyerekek az értelmes és áttekinthető tevékenységeket átél-
hessék és utánozhassák, el akarja érni, hogy így kerüljön a felszínre az átélés és cselekvés 
összefüggésében az értelmi képesség és felfogó erő. 

9. El akarja érni, hogy a gyerek a nevelőt tekintse példaképül, erkölcsi minőséget juttasson 
átélésbe és a tevékenykedésekbe; így kerüljön kapcsolatba az erkölcsiséggel anélkül, hogy 
az, mint szabály vagy külső előírás nyomasztóan hasson s ugyanakkor hatástalan marad-
jon. 

10. Célja, hogy a gyerek a többi gyerekkel együttműködve szabad játék során megtanulja 
egyénileg tovább fejleszteni azokat a képességeit (intelligencia, fantázia, átélés, kézügyes-
ség, szociális magatartás), melyeket elsajátított. 

11. Fel akarja ébreszteni a gyerek lassan tudatossá váló érzékenységét szociális környezetén 
(a csoporton, a családon) belüli felelőssége iránt, és el akarja érni, hogy megtanuljon az 
előforduló feszültségeken felülkerekedni. 



133 

 

12. Meg akarja valósítani, hogy a gyerek az éves ünnepkört ritmikus ismétlődésben énekelve, 
játszva élje át, ünnepeljen a nevelőkkel és a szülőkkel. (Az örömteli tevékenységben a fo-
galmak, az értékek megelevenednek és megbecsültté válnak; így lesznek életük alakításá-
nak egészséges elemeivé.) 

13. El akarja érni, hogy a gyerekek a mesélések és előadó játékok (például mesejátékok) során 
tiszta és érzékletes nyelvet sajátítsanak el, azt helyesen kapcsolják össze kifejező mozgá-
sokkal, taglejtésekkel. Ennek átélésében fejlődik az a differenciált kifejezőképesség, ami 
az iskolai tanulási készség alapja. 

14. A gyerek élményvilágát, formáló erejét a művészeti – ábrázoló – tevékenykedés által (egy-
szerű festés, formázás, éneklés, euritmia, tánc) felszínre kívánja hozni. 

15. Az óvoda figyelembe kívánja venni: a gyerek érettségi szintjét, mind az óvodai felvételkor, 
mind az iskolakezdés időpontjának meghatározásánál. A Waldorf-pedagógia az iskola-
érettség kritériumait nem célkitűzésnek tartja, nem alkalmaz külön iskolára felkészítő fog-
lalkozásokat. Úgy tekinti, hogy az életkori sajátosságoknak nem megfelelő a túl korai fej-
lesztés. Az idő előtti absztrakt, verbális és intellektuális tanítás elvonja a személyiség 
önfejlesztő erőit azoktól az adott életkorban legfontosabb feladatoktól, melyek a testi, 
lelki egészséget szolgálják. 

16. A testi, lelki és szellemi erő sokoldalú fejlődésében-fejlesztésében is minden elhamarko-
dottság nélkül, egyéni érettsége és szükségletei szerint akarja a gyereket vezetni. 

17. A Waldorf-pedagógia hozzá akarja segíteni a gyereket nyitottság elsajátításához, a külön-
bözőség elfogadásához, a természet értő szemléletéhez, s utat akar nyitni – most még 
csak mesei, érzékletes szinten – a majdan globális szemléletmód előtt. 

18. A Waldorf-pedagógiai nevelés nagy hangsúlyt kíván helyezni a helyi hagyományok, a kul-
turális örökség megismerésére, ápolására is. Így lesz a Waldorf-óvoda mindenütt hasonló 
és mégis mindig más. 

19. A Waldorf-óvodapedagógiai Program szakszerűtlen felhasználását – a megfelelő felkészü-
lés hiányának következtében – a nemzetközi és a hazai Waldorf-óvodák közössége sze-
retné kivédeni. A „Waldorf” nevet csak ott használhatják, ahol megfelelő képzettségű pe-
dagógusok és a Waldorf-pedagógiát igénylő szülők vannak.  

 

Melléklet 1.  Nevelési alapelvek 

 

 A gyerekek között a legfontosabb az óvónő belső magatartása, hitelessége. 

 Mivel a gyerek nem tud nem utánozni, az óvodapedagógusnak jó mintát kell adnia, a 
gyerekek között tudatosan kell jelen lennie. 

 Az óvónő törekedjen megismerni a gyerek fejlődésének szakaszait. 

 Tisztelje a gyerek egyéniségét. 

 Készítse elő a megfelelő környezetet, melyben a gyerek bizalommal ismerheti meg a 
világot, annak erkölcsi oldalát. 

 Fordítson figyelmet a mozdulatok helyes használatára a ritmikus játékokban. 

 Segítse a gyerek kreativitását. 

 A Waldorf-óvoda vegyes csoportokkal működik. 

 A nap, a hét, a hónap és az év ritmusai egymásra épülnek, áthatják egymást, a hétköz-
napi történések időnként ünnepekké emelkednek a Waldorf-óvodában. 

 A Waldorf-óvoda fontosnak tartja a szabad játékot, ezzel segítve a szociális kapcsolatok 
kiépítését. 
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 A Waldorf-óvoda egyszerű, természetes játékokat használ, melyek segítik a képzelőerő 
kibontakozását. 

 A természettel való kapcsolatot ápolja a Waldorf-óvoda, elősegítve ezzel a gyermek-
ben a világra való rácsodálkozást és hálaérzetet. 

 Az úton járás a fontos, nem a megérkezés, ezért a Waldorf-óvoda nem az eredményért 
dolgozik.  

 A Waldorf-óvodában fontos az anyanyelvi nevelés, mint minden egyéb területen eb-
ben is az utánzás a kulcs, nem javítgatják a gyerekeket, csak jó mintát adnak. 

 A kisgyerek számára a valódi tapasztalatok és kapcsolatok a fontosak, ezeket nem a 
média által kaphatja meg, szüksége van az emberre, mint hídra a világ felé. 

 

Melléklet 2.  A délutánosság 

 
A Waldorf-pedagógia a kisgyerek igényeihez igazodva ideálisnak tartja, hogy a délelőtti óvodai 
tartózkodás után a gyerek visszatérhessen személyes élete színterére, a jól megszokott családi 
otthonba. A közösségben kapott ingerek feldolgozásához a zavartalan feltételek elsődlegesen 
itt teremthetők meg, hiszen a kisgyereknek maga a közösségben való lét is tanulandó feladat, 
állandó figyelmet, alkalmazkodást kíván tőle. Amennyiben az otthoni pihenés nem lehetsé-
ges, a gyermek délutáni elhelyezését az óvoda magára vállalhatja.  
A délutánra való felvétel nem lehet automatikus, minden esetben egyéni, az egyes gyerekre 
és családra vonatkozó döntést igényel.  
Az óvónők és szülők személyes beszélgetésen vesznek részt. Az óvónők részéről fontos az ala-
pos pedagógiai tájékoztatás a Waldorf-pedagógia általános, embertani szempontjairól, a dél-
után rendjéről; valamint a szóban forgó gyerek személyes fejlődéséről, óvodai jelenlétéről. A 
szülők részéről pedig szükséges a helyzetük kellő feltárása, csak ezután következhet a közös 
mérlegelés. A döntést természetesen a szülőknek kell meghozniuk! 
A tudatos, körültekintő döntés meghozása után a gyerek is könnyebben elfogadja a hosszabb 
óvodai tartózkodást. 
 
Pedagógiai feltételek 
 
A délutáni pihenő rendjének megfelelő módon illeszkednie kell a délelőtti óvodai élethez, 
annak természetes folytatásaként benne is meg kell valósulniuk a Waldorf pedagógia nevelési 
elveinek. A pihenő időszak alapvetően eltérő jellegét figyelembe véve, kellő szakmaisággal és 
alapossággal kell kidolgozni tevékenységeinek egymásutánját.  
A délután fő feladata a gyermeket a délelőtt folyamán ért élmények feldolgozására, a pihe-
nésre, lehetőleg elalvására szolgáló nyugodt környezet megteremtése. Ezért fontos, hogy az 
aktívabb délelőtt lezárása után a tevékenységek állandó ritmusban kövessék egymást. A fog-
mosás, a hálóhelyek elrendezése, a vetkőzés-öltözés mind nyugalomban, ismert rendben ve-
zetik a gyereket az „álmok-kuckója” felé.  
A kisgyerek fokozott biztonságérzete igényli, hogy fizikailag is mintegy „burkot” képezzünk 
köré. Amennyiben külön alvó-helyiség kialakítására nincs lehetőség, a csoportszobában ren-
dezhetünk be a gyerekeknek kis hálóhelyeket. Paravánokkal, függönyökkel, a rendelkezé-
sünkre álló bútorokkal különíthetünk el kuckókat, testvéreknek, esetleg barátoknak közösen 
is. 
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Az álomba merülés lehetőségét minden eszközzel segíteni kell! Az óvónő melegséget árasztó 
mozdulatai, hanghordozása teremtik meg a kívánt álomszerű hangulatot. Az óvónő tisztában 
van a fáradt, aludni készülő gyerek kiszolgáltatottságával, a helyzet intimitásával, így a lehető 
legnagyobb finomsággal, körültekintéssel és biztos határozottsággal végzi dolgát.  
Az előkészületeket még rövid, halk beszélgetés zárhatja, az eltelt nap végig gondolása, előre-
tekintés a szülők érkezéséig, majd végül ima és ének vezethet át a teljes csend és testi-lelki 
nyugalom állapotába. A pihenés ideje alatt az óvónő halk dúdolásával, jelenlétével veszi körül 
a gyerekeket. Előkerülhet a varródoboz, javításra váró ruhácskák, hímzés… 
A délután jellege a délelőtt folyamán történt élmények feldolgozását hivatott segíteni, így 
ébredés után sem kíván „új élményeket” adni a gyereknek. A nagyobbak, akik nem igénylik 
már a délutáni alvást, egy hosszabb nyugodt fekvés és a kicsik elalvása után képeskönyvet 
nézegethetnek, elővehetik körmöcskéjüket vagy segíthetnek az óvónőnek az uzsonna elkészí-
tésében. 
A délutánt uzsonna és a nap közös befejezése, a búcsúzás zárja.  
 
A személyi feltételek 
Ahhoz, hogy a Waldorf-pedagógia nevelési elvei a délután folyamán is megvalósulhassanak, 
képzett Waldorf-óvónő jelenléte szükséges.  
Alkalmazása elegendő félállású vagy hat órás munkakörben. Amennyiben a Waldorf-óvodape-
dagógiai Programban előírt, megfelelő képesítéssel nem rendelkezik, azt öt éven belül sze-
rezze meg! 
A délutános óvónő a Konferencia teljes jogú tagjaként vesz részt annak munkájában, az óvo-
dai élet alakításában. Egyedül csak így biztosított, hogy a délután, a délelőtt folyó munkát ki-
egészítve és erősítve valóban a gyerek fejlődését szolgálja, és ne csak kényszernek való meg-
felelés legyen. 
 

Melléklet 3.  Gyermekétkeztetés 

 
A Waldorf-óvodában a pedagógiai elvekkel összhangban hangsúlyos, hogy az ételeket a peda-
gógusok és a gyerekek közösen készítik el, és az így elkészült ételeket fogyasztja mindenki a 
közös étkezésen. Az ételek ennek megfelelően egyszerűen elkészíthető, hús- és tojásmentes, 
gabona alapú egytálételek. A családias, közös főzéshez ezért megfelelő és elegendő, ha az 
óvoda rendelkezik melegítőkonyhával és a szárazélelmiszerek tárolására alkalmas kamrával 
vagy kamraszekrénnyel. A nemzetközi Waldorf-óvodai gyakorlatnak megfelelően kifejezetten 
ajánlott, hogy lehetőség szerint a konyha és a foglalkoztató egy légtérben, egymással közvetlen 
fizikai kapcsolatban legyen kialakítva, elősegítve ezzel is a gyermekcsoport szabad térbeli kap-
csolódását a főzési tevékenységekhez. 

Melléklet 4.  A Waldorf Óvoda nevelő munkájához szükséges helyiségek, berendezések és 
eszközök  

 
Az eltérő pedagógiai elveket tartalmazó nevelési program az eszköz- és felszerelési jegyzéktől 
eltérően határozhatja meg a nevelőmunka eszköz és felszerelési feltételeit.  
A program VIII. fejezete tartalmazza a Waldorf-óvoda működésének tárgyi feltételeit, ezért 
az eszközjegyzék ezzel együtt érvényes. 
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A felsoroltak a lehetőségek egy része csak. Ettől lehet eltérni a helyi sajátosságok figyelembe 
vételével az óvoda helyi nevelési programja szerint.                                                                                                                                                                     
 
I. Helyiségek  

Eszközök, felszerelés (megjegyzés) Mennyiség 

1. Csoportszoba (25 gyermek részére vízvételi és 
főzési lehetőséggel)  

Gyermekcsoportonként 1  

2. Tároló (szertár) Óvodánként 1 

3. Óvónői szoba (Kialakítható a 4. ponttal együtt.) Óvodánként 1  

4. Szülői fogadó, tárgyaló  Óvodánként 1  

5. Gyermek öltöző  Csoportonként 1 

6. Gyermekmosdó, WC  Gyermekcsoportonként 1 

7. Felnőtt öltöző, mosdó, WC  Óvodánként 1 

8. Bejáratok, közlekedők, előtér  Óvodánként 1 

9. Játszóudvar  Óvodánként 1 

II. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai 
Csoportszoba 

Eszközök, felszerelés (megjegyzés) Mennyiség  

Óvodai fektetők (egész napos az óvodában) 
(színes rongyszőnyegek, puha báránybőrök) 

Alvó gyermeklétszám szerint 1 
 

Gyermekszék (tömör fából, szépen megmunkálva) Gyermeklétszám szerint 1 

Gyermekasztal (tömör fából, szépen megmunkálva) A gyermeklétszám szerint  

Fényvédő függöny (textíliából, természetes anyagból) Szükség szerint 

Szőnyeg (természetes anyagból) Szükség szerint   

Játéktartó szekrény, polc (tömör fából állvány, paraván, 
térelválasztó funkcióval, nádból, vesszőből) 

Csoportszobánként minimum 2 

Fektető tároló (egész napos óvodában) Csoportszobánként 1 

Matracok vagy kiságyak (egész napos óvodában) Gyermeklétszám szerint 

Gyermekméretű párnák, takarók, huzatok (halvány, kis 
mintás, pamut), (egész napos óvodában) 

Gyermeklétszám szerint 2  

Évszakasztal Csoportszobánként 1 

Hőmérő Csoportszobánként 1 

Felnőtt szék Felnőttek számának megfelelő 

Textiltároló (lehet vesszőkosár vagy tömör fából készült 
polc, szekrény) 

Gyermekcsoportonként 1 

Edény és evőeszköz-tároló Csoportszobánként 1 

Szeméttartó Csoportszobánként 1 

Konyhasarok (vízvételi lehetőséggel, mosogatóval, 
villanytűzhely) 

Csoportszobánként 1 
 

Óvónői szoba 
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Eszközök, felszerelés (megjegyzés) Mennyiség  

Íróasztal és szék 1-1 

Könyvszekrény 1 

Iratszekrény (zárható) 1 

Telefon 1 

Számítógép 1 

Nyomtató 1 

Gyermeköltöző 

Eszközök, felszerelés (megjegyzés) Mennyiség  

Öltözőrekesz, ruhatároló, fogas Gyermeklétszám figyelembevételével 

Cipőtároló Gyermeklétszám figyelembevételével 

Öltözőpad Gyermeklétszám figyelembevételével 

Gyermekmosdó, WC  

Eszközök, felszerelés (megjegyzés) Mennyiség  

Gyermekmosdó, WC Gyermeklétszám figyelembevételével 

Törölközőtartó Gyermeklétszám figyelembevételével 

Szappantartó Gyermeklétszám figyelembevételével 

Játszóudvar 

Eszközök, felszerelés (megjegyzés) Mennyiség  

Virágágyások, konyhakert, fák, bokrok, kerti szerszá-
mok, kerti csap, farönkök, kerti asztalok, padok 

Program szerint a körülményeket figye-
lembe véve 

Homokozó és tartozékai Gyermeklétszám figyelembevételével 

Takaróháló 
(a homokozó használaton kívüli lefedéséhez) 

Homokozónkként 1 

Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt 
kielégítő eszközök 
(hinták, mászókák, rönkök, kötelek) 

Program szerint 
 

III. Tisztálkodási felszerelések 

Eszközök, felszerelés (megjegyzés) Mennyiség  

Tisztálkodó felszerelések 
(ruhakefe, körömkefe, szappantartó) 

Mosdókagylónként 1 

Egyéni tisztálkodó szerek 
(fogkefe, fogmosópohár, fésű) 

Felnőtt és gyermeklétszám szerint 

Törülköző Felnőtt és gyermeklétszám szerint, 3-3 vál-
tás 

Abrosz vagy textil alátét Gyermekcsoportonként 3 váltás  

Takaró (egész napos óvodában) Alvó gyermeklétszám szerint 
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IV. A Felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök 

Eszközök, felszerelés (megjegyzés) Mennyiség 

Vasaló Óvodánként 1 

Vasaló állvány Óvodánként 1 

Szennyesruha-tároló Óvodánként 1 

Kerti munkaeszközök (ásó, kapa, gereblye, kerti locsoló-
kanna, létra) 

Óvodánként 1-1 

Takarító eszközök Csoportonként 1-1 

Hűtőgép Óvodánként 1 

Porszívó Óvodánként 1 

V. Melegítőkonyha eszközei 

Eszközök, felszerelés (megjegyzés) Mennyiség  

Tányérok, poharak, bögrék, evőeszközök Létszám szerint  

Konyharuhák  Óvodánkként 10 

Melegítő lábasok, fazekak Óvodánkként 3-4 

Tálaló tálak, jénai és porcelán tálak Létszám szerint 

Kenyeres kosarak, tálcák, kancsók Létszám szerint 

Szeletelő kések, merőkanalak, vágódeszkák Létszám szerint 

Nevelőmunkát segítő játékok 

Eszközök, felszerelés (megjegyzés) Mennyiség 

Különféle játékformák (mozgásos játékok, sze-
repjátékok, építő-konstruáló játékok, dramatizá-
lás és bábozás, barkácsolás) eszközei: 
textíliák, gyapjú len, vászon, pamut, bársony se-
lyem, színes-gyapjú, kosarak, üvegek, kuckók, 
koronák, palástok, bábuk, babák, filc állatok. 
(Minden játék természetes anyagból készült.) 

A program szerint 

Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, moz-
gásigényt kielégítő eszközök: 
botparipák, lókantárok, labdák, kötelek. 

 Csoportszobai és udvari eszközök 

Ének, zene, énekes játékok eszközei: 
rézharangok, xilofonok, hárfa, csörgők, bot, fú-
vós, pengetős hangszerek. 

Az óvoda nevelési programja szerint  
Gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figye-
lembevételével 

Az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs 
képességek fejlesztésének eszközei 

Az óvoda nevelési programja szerint 

Értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlé-
kezet, figyelem, gondolkodás) és a kreativitást 
fejlesztő anyagok, eszközök: 
kagylók, fenyőtoboz, kövek, kavicsok, gyökerek, 
fakéreg, ásványok. 

Az óvoda nevelési programja szerint 
 

Ábrázoló tevékenységet fejlesztő anyagok, esz-
közök: 

Az óvoda nevelési programja szerint 
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méhviasz gyurma és kréta; 
színes gyapjú, filc gyapjútáblák; 
méhviasz lapok; 
rajztábla tartó, akvarellfesték, vastag ecset, szi-
vacs, rajztábla; 
természetes alapanyagú fonalak. 

Gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figye-
lembevételével 

A természeti – emberi – tárgyi környezet megis-
merését elősegítő eszközök, anyagok: 
kristályok, ásványok, kövek különféle méretben 
és mennyiségben; 
rongybabák, kötött vagy nemezelt; 
babaház, babakocsi, bababútorok, babakonyhai 
eszközök. 

Az óvoda nevelési programja szerint 
 
A gyermeklétszám figyelembevételével 

Munkajellegű tevékenységek eszközei: 
kézimunka kellékek, satupad, szerszámok; 
a sütés eszközei: kötények, formák, sodrófák: 
gyúródeszka, teknő, malom; 
takarítóeszközök, felnőtt és gyermek méretben. 

Az óvoda nevelési programja szerint 
 

Nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 

Eszközök, felszerelés (megjegyzés) Mennyiség  

Hangszer pedagógusoknak Az óvoda nevelési programja szerint 

Hangszer gyermekeknek Az óvoda nevelési programja szerint 

Egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszere-
lések 

Fogyatékos gyermeket nevelő óvodában 
A helyi nevelési programban foglaltak szerint gyer-
mekcsoportonként  

VII. Egészség és munkavédelmi eszközök 

Eszközök, felszerelés (megjegyzés) Mennyiség  

Étel – mintavétel (üvegtartály) készlet Óvodánként 1 db 

Mentőláda Közegészségügyi előírások szerint  
Óvodánként 1 db 

Gyógyszerszekrény (zárható) Közegészségügyi szabályok szerint 
Óvodánként 1 

Munkaruha A Munkatörvénykönyve, valamint a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. Törvény és 
végrehajtási rendeletei alapján 

Tűzoltó készülék Az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 

Melléklet 5.  Gyermekvédelem a Waldorf- Óvodában 

A Waldorf-óvoda a gyermekvédelmi tevékenységét a „Gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról” 1993. LXXIX. Törvény a közoktatásról” és ennek 2003. évi módosítása, valamint 
a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokkal összhangban határozza meg. Gyermekvédelmi 
tevékenységeink célja, hogy a gyereket fejlődési útján segítsük, ezáltal testileg egészséges, lel-
kileg szabad, szellemileg kreatív emberré válhasson. 
Képes legyen arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre 
fordítsa. (WOP) 
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A Waldorf-óvodapedagógiai Program teljes egészét áthatja a gyerek iránt érzett tisztelet. 
Az óvónő a gyereket, mint szellemi individualitást tekinti. Életkori és egyéni igényeit és szük-
ségleteit felismerve szervezi az óvoda életét. 
Szem előtt tartja a gyerek alapvető jogait a testi egészségre, érzelmi biztonságra és szellemi 
szabadságra. 
Minden gyerek felé szeretettel, pozitív attitűddel fordul, hátrányos megkülönböztetés senkit 
nem érhet. Minden gyerek az óvodai csoport egyenrangú tagja, számára az egyenlő hozzáférés 
biztosított. 
A Waldorf-pedagógia befogadó pedagógia. A Waldorf-óvodapedagógiai Program szerint fel-
épülő óvodai élet jó hátteret teremt a Sajátos Nevelési Igény" gyerekek integrált nevelésére. 
A feladatot felvállaló intézmények Alapító okiratukban rögzítik szándékukat és biztosítják a 
szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 
Az óvónő a szülőkkel a gyerek érdekében jó viszonyt alakít ki és velük folyamatosan együttmű-
ködik. A szülők segítségére van nevelési problémáik megelőzésében és megoldásában. 
A Waldorf-pedagógia alapelvei biztosítják az esélyegyenlőség megvalósulását. 
Különbözőség és beilleszkedési nehézségek esetén az óvónő a gyerekre külön figyelmet fordít, 
fejlődése érdekében egyénre szabott pedagógiai eszközökkel él. 
A személyes adatokat gondosan kezeli, csak meghatározott pedagógiai célból, megfelelő kö-
rültekintéssel, a szülőket tájékoztatva használja fel azokat. Az óvodában dolgozókat hivatali 
titoktartási kötelezettség terheli. 
Mindezek formájáról és tartalmáról a Waldorf-óvodapedagógiai Program megfelelő fejezetei 
rendelkeznek, úgymint: 
II. fejezet: A Waldorf-pedagógia emberképe 
III. fejezet: A kisgyerek 
VII. fejezet: A Waldorf-óvodapedagógus feladatai 
– Gyerekmegfigyelés, gyerekmegbeszélés 
– Együttműködés a szülőkkel. 
Indokolt esetben a gyerek érdekében az óvoda kapcsolatot vesz fel a helyileg illetékes család-
segítő és gyermekvédelmi szervezettel, a megfelelő szakemberekkel, fejlesztő pedagógusok-
kal. A jelzőrendszeri szerepből adódóan a Gyermekjóléti Központtal folyamatos kapcsolattartás 
érvényesül.  
Gyermekvédelmi feladatok 
A gyermekvédelmi törvénynek megfelelően az általános és speciális gyermekvédelmi felada-
tok eredményes ellátása. 
 A tagintézmény vezető feladatai: 

 Óvodai, szinten összefogja a gyermekvédelmi munkát. 

 A kapott jelzéseket, információkat ellenőrzi. 

 Bizalom elvű kapcsolat kiépítése a családokkal. 

 A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása. 

 Hatósági eljárást kezdeményez a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása 
vagy egyéb más, veszélyeztető ok fennállása esetén. 

 Étkezési kedvezmények meghatározása a törvényi jogszabályoknak, rendeletnek 
megfelelően. Ezek dokumentálása, óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

Melléklet 6. Egészségnevelés a Waldorf- Óvodában 

 A Waldorf-pedagógia egészség szemlélete   
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A Waldorf-pedagógiai olyan nevelési elveken nyugszik, mely komplexen kezeli a fizikai, azaz 
testi egészség és az egészséges fejlődés biztosítását. Ezért az egészség és az egészséges fejlő-
dés lehetőségét nyújtja gyermekeink, és óvónőink számára.     
     Az óvónő szerepe kulcsfontosságú: ő jeleníti meg mindazokat az értékeket, melyek fokoza-
tosan válnak a gyermekekben külsőből bensővé. Ő a felelős azért, hogy az egész pedagógiai 
program (s így az egészségnevelés is) ne csak szép gondolatok papírra vetett tárháza legyen, 
hanem egy élő, valóságos lény, mely az évek során fokozatosan borul virágba és érleli meg 
gyümölcseit. Az óvónő ideális esetben 3, de lehet, hogy 4 évig neveli-növeli a gyermekeket, s 
minden, amit gondol, mond és tesz, nagy rendező erőként hat a gyermekek körében - feltéve, 
hogy ha gondolatai, szavai és tettei összhangban vannak egymással, tehát ha hiteles személyi-
ségként tud az csoport elé állni. Mintaként szolgál a gyermekek számára, sokszor az egyetlen 
biztos pontként a széthulló családok világában. 
Az egészségnevelés szemszögéből nézve egyértelmű ennek a szerepnek a fontossága. Nem 
mindegy, hogy milyen az óvónő tartása, milyen szokásai vannak, mit és hogyan eszik. Az óvo-
dában minden étkezés előtt asztali áldást mondunk, megtiszteljük ételünket és az étkezést egy 
percnyi hálaadással. Étkezésünkben kerüljük az egészségtelen, adalékanyagokkal és tartósító-
szerekkel dúsított ételeket, sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk. Az óvoda területén tilos a 
dohányzás. Nem mindegy az sem hogy az óvodában eltöltött időn kívül milyen életmódot foly-
tatunk, ennek is összhangban kell lennie az általunk képviselt alapelvekkel. Ha egy óvónő ott-
hon órákat tölt el tévézéssel, nehezen tudja képviselni a szülők előtt a televíziózás káros hatá-
sait illető nézeteit. 
 Az egészségnevelés további elemei   

 Tárgyi feltételek: A bérelt óvoda részben a korszerűsítését - a szükségleteknek megfele-
lően - nyaranta elvégezzük (festés, parketta csiszolása, lakkozás, világítótestek cseréje); 
ebben sok segítséget kapunk a szülőktől. Az udvar mérete és állapota biztosítja, hogy a 
gyerekek a nap ritmusának megfelelően idejük egy részét a levegőn töltsék. Ennek rend-
betartásában is tevékenyen részt vesznek: ősszel levelet söpörnek, télen havat lapátolnak, 
tavasszal virágot ültetnek.  

 Alapelvként kezeljük, hogy minden gyermek hozzon magával váltó cipőt, esőkabátot, kinti 
tartózkodásra alkalmas ruházatot, hogy minden évszakban és minden időjárási körülmény 
között kint tudjanak tartózkodni a szabad levegőn. 

 Személyi feltételek: Az óvoda egészségügyi ellátását egy iskolaorvos és egy védőnő végzi. 
 Étkezés: Az étkezést az iskola az Sodexo Kft. gyermekétkeztetési cég biztosítja. 

 
A Pedagógiai Programot a Pedagógus Konferencia 2019. augusztus 29-én  fogadta el.  

A Pedagógia Programot az intézményképviselő hagyta jóvá. 

Nyíregyháza, 2019. augusztus 29. 

 

                                                                                                               Homonyik Katalin Éva 

                                                                                                                 intézményképviselő 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

Záradék I. 

A jelen dokumentumot az intézmény Pedagógus Konferenciája és egyben alkalmazotti közös-

sége elfogadta, az intézmény vezetője egyben jóváhagyta. 

Az elfogadás és jóváhagyás tényét hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

Kelt: Nyíregyháza, 2019. augusztus 30. 

 

…………………………………………….                            …………………………………… 

 Czinger Zoltánné      Homonyik Katalin Éva 

    intézményképviselő-helyettes        intézményképviselő 

 

Záradék II. 

Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Prog-

ramjával kapcsolatban az Egyesületi Fórum véleményezési jogot gyakorolt, amelynek tényét 

az Egyesületi Fórum képviselői tanúsítják. 

Kelt: Nyíregyháza, 2019.   

 

…………………………………………….                    …………………………………………… 

Dr. Vassné Tarsovics Ágnes                        Nagy Kornél 

         egyesületi tag                        egyesületi tag 

 

Záradék III.: 

A Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Prog-

ramjával az intézmény fenntartója nevében jóváhagyom a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai 

Egyesület 64/2019.(VIII.29.) sz. határozata alapján. Jelen Pedagógiai Program hatályba lép 

2019.szeptember 2. napján, azzal egyidejűleg az előző Pedagógiai Program hatályát veszíti. 

Kelt: Nyíregyháza, 2019.augusztus 30. 

                 ……………………………………………. 

                    Nyírcsák János 

      Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület 

          elnök 
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