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I. Az iskola rövid bemutatása 

1. A Szent Márton Waldorf Iskola pedagógiai programjának jogszabályi 
vonatkozásai 

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve 2020 

2. Az intézmény adatai 

- Az iskola neve: Szent Márton Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
- Az iskola képviselője: Ocskay Eszter 
- Az iskola székhelye és postacíme: 2097 Pilisborosjenő Fő út 30. 
- Az iskola elérhetőségei: iskola@waldorf-pbj.hu 
- Az iskola fenntartója: Pilisborosjenői Waldorf Egyesület 
- A fenntartó egyesület elnöke: Verba Judit 
- Az egyesület vezető testületének tagjai: Amár Zoltán, Ács Péter, Jordán Éva, Molnár András 
- Az egyesület székhelye: 2097 Pilisborosjenő Budai út 14.  

3. Az iskola rövid bemutatása 

3.1. Bemutatkozás 

A Waldorf pedagógiát és az antropozófiai világképet élő tanárok, művészek, kézművesek és nem utolsó sorban 
kisgyermekes családok választották otthonuknak Pilisborosjenőt, ezt az erdős hegyekkel körülvett 
völgykatlanban fekvő falut.  

Pilisborosjenő a budai és a pilisi hegyek peremén fekszik, Budapesttől északnyugatra. A festői völgyben elterülő 
falu hegyvidéki medencében található, a Nagy-Kevély hegy lábánál. A község zsáktelepülés, Üröm és Óbuda 
felé nyitott. A falu természetvédelmi terület, szántókkal és erdőkkel közvetlen kapcsolatban. Lakossága 2019-
ben több mint 3000 fő, dinamikusan növekszik. Pár éven belül a várható lakosság létszám a kiadott építési 
engedélyeket nézve és az építési telkeket számba véve 6000 főre fog növekedni. Pilisborosjenő aktív lakossága 
egyesületbe tömörülve olyan fejlődő faluért dolgozik, mely maximálisan igyekszik megőrizni a hely falusias 
jellegét, méretét, védettségét, természet közeliségét. Egy olyan faluért dolgoznak, mely nem pusztán lakóházak 
csoportját, hanem élő, sokrétű közösséget jelent.  

Ezt a fejlődő, természettel áthatott közeget választotta otthonául a 2015 szeptemberében megalapított 
Pilisborosjenői Waldorf Egyesület és az általa létrehozott Gyöngyharmat Waldorf Óvoda, mely 2019. 
szeptember 1-én ötödik működési évét kezdte meg. Huszonöt kisgyermek és családjaik járnak az óvodába, 
közülük 17-en a faluban laknak, a többiek a közeli településekről érkeznek. Az óvodának a fenntartó egyesület 
komoly erők megmozgatásával, magántőkéből, bankhitelből és pályázati pénzekből 2017-2018-ban saját 
tulajdonú ingatlant vásárolt, azt felújította és kibővítette. Az óvodát fenntartó egyesület tagjai a mindenkori 
szülők, és az óvónők.  

Az egyesületi elnökségben és az óvodai családok egy részében életre kelt az impulzus, hogy az óvoda 
folytatásaként nyolc évfolyamos iskolát alapítson, évenként egy-egy évfolyammal bővülve.   

Ebben az alapítói szándékban alapvető szempontunk volt, hogy ez a falu, a falusi élet, a föld és a természettel 
való kapcsolat a lehetőségek egészen széles tárházát adja a Waldorf pedagógiának. A gyermekkort ebben a 
környezetben szeretnénk ápolni, ezen a helyen szeretnénk, ha gyermekeink iskolába járhatnának. 

Másrészt felismerve a mai kor társadalmi kihívásait és Rudolf Steinernek, a Waldorf iskolák alapítójának a 
társadalmi hármas tagozódásról szóló eredeti alapító impulzusát megértettük, hogy az iskola több kell, hogy 
legyen a társadalom számára, mint pedagógiai intézmény.  
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Harmadrészt a környéken élő és működő pilisi Waldorf iskolákba nagyon sok gyermek jár, gyakorta maximális 
létszámmal működnek. E mellett egyre nagyobb igény merül fel a családokban a Waldorf-pedagógiai iskolákra, 
mely igényt a már működő iskolák nehezen tudják kielégíteni a telítettség miatt.  

A Gyöngyharmat Waldorf Óvoda óvónőinek teljes támogatásával iskolaalapító csoporttá vált a 
kezdeményezésünk és 2019. március 28-án megtartottuk első alapítói találkozónkat. Azóta folyamatosan, 
kétheti rendszerességgel ülésezünk és végezzük az iskolaalapítási feladatokat.  

A falu szívében álló tizenhárom tantermes régi iskolaépület 2018-tól üresen áll, és a falu önkormányzata keresi 
a jó hasznosítás lehetőségeit. Az önkormányzattal jó kapcsolatot épített ki alapító körünk, segítették az óvoda 
létrehozását is, sőt, pályázati támogatást is kapott a fenntartó egyesület. 2019 decemberében alapító körünk 
pályázatot ad be az iskolaépület hasznosítására, mely megfelelő helyszíne lehet az alakuló Waldorf iskolának.  

Küldetésünk egy olyan, a faluhoz szervesen kapcsolódó iskola létrehozása, amely túlmutat az oktatáson és a 
szülőségen, mert megvalósul a tudatos társadalomépítés. Társadalmi és szociális tettek formájában helyet kap a 
változtatásra való hajlandóság annak érdekében, hogy a világ jobb legyen. Ezzel létrehozva egy olyan kultikus 
intézményt, amely a Waldorfon túli világ számára is jó példaként szolgálhat. 

Ebben az iskolában célunk, hogy a tiszta - igaz szellemi erők segítségével a gyerekek és a felnőttek alkotó erői 
egyaránt kibontakozhassanak, valamint az alapító és teremtő szülői erők egybeszervezése is megvalósulhasson. 

3.2. Az alapítói szándék 

„Szeretnénk létrehozni egy iskolát, ami a Waldorf-pedagógia alapján működik, működésében friss, kreatív és 
megújulni képes, élő egység. Olyan iskola, ami úgy tud működni, hogy a Waldorf-pedagógia a maga valójában 
jelen van, egy megemelő szellemi tér. Szeretnénk egy iskolát, amit átjár az antropozófia, amit hármasan tagolt 
és működő szervezet működtet, részletesen kidolgozott alaplevek mentén, ahol széles körű bevonódás 
érvényesül. Megbecsült, alkotni tudó pedagógus közösség működteti, ahol a pedagógiai kollégium is 
foglalkozik antropozófiával.” 

„Mindezt családias hangulatban, szimbiózisban a minket körülvevő közelebbi és távolabbi térrel, békében és 
együttműködésben a természettel, a földdel, a növényekkel és állatokkal. Összekapcsolódva a helyi 
meseterekkel, a közvetlen közegünkkel, az otthonihoz mérhető színvonalú fizikai környezetben, ahol minden 
gyermek a maga tapasztalásában ismerheti meg a világot.” 

„Egy iskolát szeretnénk életre hívni, ahol meleg, barátságos, szeretetteli közegben élhet együtt minden felnőtt 
és gyermek. Egy hangos, dalos, nevetős, bizalmon, tiszteleten és egymás elfogadásán alapuló közösséget 
képzelünk el, amit áthat a szeretet.” 

„Legyen ez az iskola szinergiában a természettel, biztosítson stabilitást a ritmusban és azon túl is. Kapcsolódjon 
a közvetlen környezetéhez is, lehetőleg építsen helyi erőforrásokra.” 

„Cél, hogy az intézmény egy békés sziget legyen, ahová megnyugodni járnak a gyermekek. Egy támogató 
közösség, egy társasági tér, amelynek tagjai nemcsak a közös célt, hanem egymást is támogatják, s a gyerekek, 
gyerekek maradhatnak.” 

„Kiemelt célunk, hogy megbecsült tagjai legyenek a közösségnek méltó javadalmazás által. Hogy motivált, 
értékelt és megbecsült tanítóink legyenek, pedagógiai asszisztensekkel.” 

„A leendő szervezetre vonatkozóan azt szeretnénk elérni, hogy gazdaságilag stabil, szorító tényező nélküli, a 
jövőben is fenntartható intézményt hozzunk létre, ami stabil mind a személyi (pedagógusi kar), mind gazdasági 
tekintetben, ezen két esetleg ellentétes energiájú tényező szimbiózisa által.” 

„A távolabbi jövőben azt szeretnénk, hogy új együttműködési mintát tanítson iskolánk a benne élőknek, hogy 
gyermekeink által mi szülők is tanuljunk, ezáltal segíthessük őket, hogy világunk a szebb irányba változzon.” 
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II. A Waldorf-pedagógia alapján működő intézmények Waldorf-
kerettanterve, mint a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire 
vonatkozó egyedi megoldás, illetve mint az intézmény nevelési 
programjának és helyi tantervének alapdokumentuma 

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve 2020 a dokumentum mellékletét képezi 

III. Az intézmény helyi megoldásai a kerettanterv által kijelölt 
keretek között 

1. A választott kerettanterv megnevezése 

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve 2020 

2. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező 
tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon 
felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és 
elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően 
választható vagy szabadon választható tanórai foglalkozások 
megnevezése, óraszáma 

Iskolánk nyolc évfolyamos iskolaként működve, a magyar Waldorf-iskolák kerettanterve 2020 tanterv tantárgyi 
rendszeréhez és óraszámaihoz igazodik.  

- Az Ószövetségi teremtéstörténet korszak a 3. osztályban a Természetrajz és biológia része. 
- A Mesterségek és Házépítés korszak a 3. osztályban a Honismereté és földrajz része. 
- A Digitális kultúra a 7-8. osztályban témahétként, tömbösítve, illetve szakóraként is tartható. 
- A Formarajz az 1-3. osztályban integráltan jelenik meg a magyar nyelv és irodalomban, mint 

írás-előkészítő tevékenység. 
- A Formarajz és szabadkézi geometria a 4-5. osztályban a Rajz-grafika tantervben jelenik meg. 
- A Dráma az 1-8. osztályban a főoktatásban integráltan jelenik meg. 
- Az Euritmia az 1-8. osztályban a mindennapos testmozgás része. 
- A testnevelés és egészségnevelés tantárgy keretein belül az 1-3. osztályban erdőjárás tantárgy 

szerepel. A tantárgy tanítási tartalmai, az elsajátítandó és megtanulandó tananyag a tantervben 
található. 

- Iskolánk két idegen nyelvet, az angol és német nyelvet tanítja. 

3. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes 
igénybevétele biztosításának kötelezettségét 

A Waldorf-iskolában a tanítás záloga és a tudás forrása nem a tankönyv, hanem a tanár. Ő választja ki azt a 
tananyagot és tanulási formát, amely a gyerekek adott csoportjának leginkább megfelel. 

A tanórák gondos előkészítése segíti a tananyag képi megragadását, ezáltal megszólítja a gyerekek érzésvilágát, 
és felkelti az érdeklődésüket. Szöveggyűjtemények, feladatgyűjtemények, szótárak, atlaszok, irodalmi- és más 
segédanyagok, források vagy kézikönyvek, illetve a kerettantervi tartalmak feldolgozását segítő, a Magyar 
Waldorf Szövetség és a fenntartásában működő szakmai szolgáltató intézet (Waldorf Ház) gondozásában 
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megjelenő tanulói munkafüzetek, segédletek használata fontos, de mindig a tanár által előkészített, feldolgozott 
és átadott tananyag alátámasztására használjuk őket. A tartós tankönyveket, a kötelező és ajánlott irodalmi 
műveket vagy egyéb tankönyveket a szociálisan rászoruló tanulók számára az iskolai könyvtárak biztosítják. 

A hagyományos tankönyveket és a legújabb technológiának megfelelő audiovizuális taneszközöket elsősorban 
a Waldorf-iskolák felső tagozatán használják. Az önálló kutatómunka forrásai a primer irodalom, a 
szöveggyűjtemények, eredeti dokumentumok, saját munkalapok, statisztikák, lexikonok, amelyek növekvő 
mértékben képezik a felső tagozat munkájának részét. A diákoknak meg kell tanulniuk, hogy a tananyagnak 
maguk adjanak formát, adott esetben olyan formát, hogy azt nyilvánosságra is lehessen hozni. Meg kell 
tanulniuk, miként kell folyamatokat leírni, dokumentálni és rendszerszerűen tagolni. 

A Waldorf-iskolában elsősorban a tanulók által vezetett vagy összeállított epocha-füzetek veszik át a 
tankönyvek szerepét. 

4. A Nemzeti Alaptantervben (a továbbiakban NAT) meghatározott 
pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 

4.1. Az erkölcsi nevelés 

A Waldorf-iskola létrehozásának pillanatától működésének mindennapjain át olyan tudatos személyes jelenlétet 
igényel mind szülői, mind tanári részről, amely már hozzáállásunkat tekintve önmagában példamutató az 
iskolába járó gyerekeknek. A szülők tudatos döntésük alapján nem csupán anyagi fenntartóivá válnak az 
intézményeinknek, de napról napra iskolai események közreműködő-szervezői, az iskola szellemiségébe 
bekapcsolódóan tényleges éltetői lesznek gyermekük iskolája életének. A tanárok munkája is kiemelkedő 
együttműködést igényel: a gyermekek ennek tudatában folytatják tanulmányaikat. Az iskolai életnek minden 
mozzanata a jelenlétnek ezt a magas minőségét feltételezi: mindez minden fél számára a lehető leggyakorlatibb 
találkozást hozza az életben ránk váró feladatokkal. 

4.2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A nemzeti öntudatra nevelés gyakorlatában valósul meg a Waldorf-iskolában. Diákjaink számára 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 kultúránk hagyományait élhetik meg a tanulók. A felsőbb 
évfolyamokon nemzeti ünnepeink megemlékezéseinek létrehozásában alkotóan vesznek részt a diákok. A 
tantervünknek számtalan olyan vetülete van, amely akár a közvetlen lakóhely megismerése által a szülőföld, 
akár a történelem sokszínűségének felismerése által a hazaszeretet érzését táplálják. 

4.3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A Waldorf-iskola működésének feltétele egy önigazgatási alapokon szerveződő iskolairányítás. Ezzel kiváló 
példát ad az együttműködésből születő munkára, az együttélési szabályok megalkotására és alkalmazására, az 
egyéni és közösségi célok összehangolásának gyakorlatára. 

A delegációs elven működő iskolavezetés elengedhetetlen eleme a személyes felelősségvállalás. Az 
önkormányzás elve a tanulókkal folytatott munkában is fontos elem. A demokratikus döntéshozatal gyakorlása 
megjelenik a különböző iskolai programok, ünnepek, diáknapok és egyéb rendezvények, művészeti projektek 
előkészítésében és lebonyolításában. Az egyéni kezdeményezőkészség támogatását a Waldorf-iskolák kiemelt 
pedagógiai-fejlesztési célként kezelik. 

4.4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A Waldorf-pedagógia vallja, hogy az iskola egyik legfontosabb feladata a 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 
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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 életét. A kézműves és képzőművészeti tantárgyak az akarati nevelés legfőbb eszközei: az évek 
múltával egyre fokozottabban szolgálják az önismeretet, s így a társas együttélés megalapozóivá lesznek. 

4.5. A családi életre nevelés 

Az átrendeződő, relativizálódó értékrendű világban egy Waldorf-iskola működésében kiemelkedő szerep jut a 
fokozott családi együttműködésnek. Már eleve evvel az alaphelyzettel természetes 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 Waldorf-kerettantervben tantervi célkitűzés az egészségre és az 
egészséges szexualitásra nevelés. 

4.6. A testi és lelki egészségre nevelés 

A Waldorf-iskolák pedagógiai és iskolafenntartási tevékenységeikben a diák-szülő-tanár hármasára építenek. 
Az egészségességre törekvés az iskolai élet minden szintjére kiterjed: a pedagógiai munka fontos mozzanata a 
fejlesztő pedagógusokkal és az 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. 

4.7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Az átdolgozott Waldorf-kerettanterv ajánlásaiban megfogalmazottak szerint iskoláinknak törekedniük kell az 
inkluzív jellegű közösségépítésre: céljai között elhangzik, hogy elfogadó, együttműködő és ösztönző légkör 
jöjjön létre az iskolában. (A különböző készségbeli nehézségekkel küzdő diákok számaránya az 
osztályközösségben ne haladja meg az ország összlakos-számára eső átlagokat.) Ezen általános működési elv 
szerint a diákok személyiségfejlődésének egyik csúcspontja a tizenegyedik évfolyamban megvalósítandó 
szociális gyakorlat. Az egyéni felelősségvállalás gyakorlati próbája minden diákot szembesít az emberélet 
közösségi és egyéni határaival is, megtapasztalják a valóságos segítség jelentőségét a szociális kapcsolatokban. 

4.8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A Waldorf-iskolák fenntartásának biztos alapját adó szülői körnek olyan tudatos döntést kell meghoznia, amikor 
ezt az iskolatípust választják gyermeküknek, amely már eleve feltételez egy más jellegű családi alapállást a 
világban. A környezettudatos magatartás szinte alapigényként tartható 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. A régi mesterségekkel, tevékenységekkel 
való találkozás által a gyerekek olyan, az önfenntartó természetességgel működő történelmi gazdasági 
gyakorlatokkal ismerkednek meg, aminek önmagában példamutató értéke van. A felsős természettudományi 
tanterveknek pedig tematikailag is részét képezik ezek a kérdések.  

4.9. Pályaorientáció 

A Waldorf-pedagógia egésze a tudatos én-t hordozó ember nevelésére irányul. Ezt célozzák az alapfokú 
művészeti nevelés nyolcadikos és tizenkettedikes éves zárómunkái is. Az első vizsga nyolc év tanulmányainak, 
a kifejlődött képességeknek visszatekintő jellegű felmérése is; a második 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 felismerési és ön-megismerési folyamatnak a támogatására 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. 
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4.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felülvizsgált Waldorf-kerettantervben két modulban megjelenik a gazdasági és pénzügyi nevelés. A pénz 
világunkat alakító szerepének tudatos végiggondolásán alapuló gazdaságtan-tanterv az ötödiktől a nyolcadik 
osztályig alapvető gyakorlati-logikai készségeket igyekszik kialakítani a gyermekekben; majd a kilencediktől a 
tizenkettedik osztályig tartó időszakban már nagyobb rálátást kíván adni a gazdaságot működtető, de akár a 
világgazdaság változásait meghatározó folyamatokra. 

4.11. Médiatudatosságra nevelés 

A tudatos médiaismeret és alkalmazás jelentőségét elismerve a tanterv 8. osztályig a Digitális kultúra tárgy 
keretein belül, felső tagozaton pedig a Mozgóképkultúra és médiaismeret tárgy egyes témaköreivel támogatja 
ezt a nevelési területet. Alapvető célunk a média működésétől áthatott és befolyásolt mindennapi életünk 
értékelvű szervezésének, tudatos egyéni irányításának megtanítása. A médiát vezérlő erők (meg)ismerése, 
hatásmechanizmusainak megértése, a médiahasználat tudatosságának kialakítása a diákoknál első rendű feladat: 
fel kell ismerniük, hogy a kommunikációs képességek elsajátításának és felelősségteljes használatának milyen 
nagy szerepe van társadalmunk életében. 

4.12. A tanulás tanítása 

A kerettantervben választható tantárgyként külön tantervi szakasz található a tanulás 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 eljárásokban. A Waldorf-pedagógia céljai között az élményszerű 
tanítás, a tanultak örömmel áthatott megélése, a megfigyelési-leírási gyakorlatok, a világ jelenségei iránti 
nyitottságra törekvő figyelem kialakítása nem csupán mind, mind szerepelnek, hanem a szakmódszertana is 
ezekből a célkitűzésekből indul ki. 

5. Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, ha azt 
nem az Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint 
szervezik meg 

A mindennapos testmozgás a Waldorf-pedagógia alapvető célkitűzéseivel teljesen egybeesik: alsó és középső 
tagozaton a mindennapi főtanítás ritmikus részeként tudatosan alkalmazott eszköze a pedagógiánknak a 
dramatizált játékok által, a betűírásban, a számolás gyakorlásában, később pedig az egyre bonyolultabb, 
különböző eszközökkel történő ritmus-, egyensúly- és mozgásgyakorlatokkal. 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 pedig a különböző életkorok sajátosságaira felépített tudatos rendszerével szintén a 
mozgás elsőrendűségének elfogadásán és ismeretén alapszik. A mindennapos testmozgásról elmondhatjuk, 
hogy nem csupán céljaink, hanem pedagógiai eszközeink közé tartozott: mindig is gyakorlata volt 
pedagógiánknak. 

6. Választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 
pedagógusválasztás szabályai 

Iskolánkban szabad-vallás oktatás zajlik, szülői beleegyezéssel. 

Szabadvallás-oktatás tanáraként foglalkoztatható, aki gyakorló Waldorf-pedagógusként részt vesz a hazai 
szabadvallás-tanárok szakmai találkozóin és továbbképzésein. E mellett részt vesz a tanári kollégium által 
felkért mentorral rendszeres szakmai konzultációkon. 
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7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái, valamint a magatartás, szorgalom minősítésének elvei 

A Waldorf-iskola rendszeres szóbeli és szöveges írásbeli értékelést ad minden tanuló fejlődéséről minden 
életkorban, osztályzást nem alkalmaz. A tanév végén kiadott szöveges értékelés minden tanuló esetében a teljes 
tanévi munkát és fejlődést általánosságban és tárgyanként is részletezve tartalmazó egyénre szabott, részletes 
értékelés, amelyben a tanuló teljesítményének leírása mellett fejlődését is értékelik és elismerik, impulzusokat 
adnak a további munkához. 

A Waldorf-pedagógiában általánosan alkalmazott szöveges értékelés tudatosan kiépített gyakorlata az első 
osztálytól a tizenkettedikig egyik alapvető nevelési eszköze az iskolának. A szöveges értékelést a Waldorf-
pedagógia olyan kulcsfontosságú alapelvnek tekinti, amelynek maradéktalan érvényesülése nem szülői, tanulói 
választás kérdése, ezért a szöveges értékeléstől csak kivételesen, iskolaváltás és továbbtanulás esetén tér el. Az 
értékelést az első nyolc évfolyamon a gyermekek lényét leíró minél érzékenyebb általános pedagógiai jellemzés, 
valamint a szaktárgyi értékelések alkotják. A jellemzésnek – természetesen érzelemtől nem mentes – szabatos 
mondatokban megfogalmazott pontos leírásnak kell lennie. Ezekkel összhangban a szaktárgyi értékeléseknél is 
fontos az iránymutató tárgyilagosság: az elvégzett éves munka tartalmi összefoglalója után következik az egyéni 
munka értékelése. A szubjektív és objektív látásmód közötti helyes arányok megtalálása döntő jelentőségű. A 
kilencedik évfolyamtól szaktárgyi értékelésekből tevődik össze a bizonyítvány. A Waldorf-iskola az első négy 
évfolyamon a készség és képességfejlesztést helyezi előtérbe, ezért nem alkalmaz normatív értékelést, kizárólag 
folyamat- és fejlesztő értékelést végez. Ennek része az évközi szóbeli és/vagy írásbeli értékelés, a szülőkkel 
való beszélgetés és az év végi szöveges bizonyítvány. Az 1-4. évfolyamon az értékelések egyrészt a tanév során 
gyakorolt és megszerzett készségek, képességek, a megszerzett procedurális és deklaratív tudás fejlődési leírását 
tartalmazzák, másrészt megmutatják a képességek fejlődésének-fejlesztésének jövőbeli irányát. Ez árnyaltabb 
– individuálisan differenciált (egyéniesített) – megközelítést tesz lehetővé, mint az ötfokú skála. Hátterében az 
a pedagógiai meggondolás áll, hogy a Waldorf-pedagógia támogatja az emberi sokszínűséget, minden tanulót 
egyformán értékesnek tekint, függetlenül azok képességeitől és teljesítményétől. Az alsóbb osztályfokokon 
hangsúlyozottan a szülőknek szól a bizonyítvány. Fontos eleme az év végi értékelésnek a bizonyítványkép és 
bizonyítványvers. A magasabb évfolyamokon egészen a 12. osztályig megmarad az előbb említett folyamat- és 
fejlesztő értékelés, melyhez normatív elemek is társulnak, ezek a megszerzett deklaratív tudást mutatják 10-11. 
osztályig általában százalékos formában. Később érdemjegyek formájában. A folyamat eredményeképpen 
kompatibilissá válik értékelési rendszerünk a Nemzeti Köznevelési Törvénnyel, mégis megmarad egyénileg 
differenciáló és motiváló jellege. 

A magatartás és szorgalom értékelése a szöveges értékelés keretében, a gyermek munkájának általános 
értékelése során jelenik meg. A jutalmazást – amely a folyamatértékelés része – az általános és különböző 
fokozatú dicséret váltja ki.  

A jogszabályban meghatározott félévi értékelés szabályait az iskolák maguk alakítják ki: célszerű az egyszerű, 
rövid szöveges értékelés a félév epocháinak és szakóráinak munkájáról. 

Az iskola által alkalmazott értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályai 

A magyar Waldorf-iskolák kerettantervében megfogalmazott alapelvek szerint a Waldorf-iskolában az első tíz 
évfolyamon kizárólag szöveges értékelés készül. A szöveges értékelés tartalmazza az osztálytanító jellemzését 
a gyermekről, a gyermek egész évi szorgalmának és magatartásának értékelését, a gyermek részvételét a 
különböző iskolai feladatokban és tevékenységekben, a különböző tárgyakban elsajátított képességeit, szociális 
viselkedését, aktivitását, részvételi szintjét, reakcióit, érzelmi-esztétikai-szociális fejlődését. Mindezek a 
szöveges értékelésben előforduló elemek nem fordíthatók le csupán a tanulási eredményeket mérő 
hagyományos osztályzatokra. Ugyanakkor adott esetben (például iskolaváltáskor) szükség lehet arra, hogy a 
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tanuló osztályzatokat kapjon, ezért szükséges megfogalmaznunk a szöveges értékelések érdemjeggyé történő 
átalakításának elveit. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ezek az érdemjegyek – főleg az alacsonyabb 
osztályfokokon – semmiképp sem azt tükrözik, hogy a gyermek milyen mértékben (százalékban) sajátította el 
a tananyagot, hanem inkább azt, hogy milyen mértékben közelítette meg a Waldorf-iskolában az adott 
osztályfokon kitűzött pedagógiai célokat. Ezek a fejlesztési célok osztályfokonként és tantárgyanként 
részletezve megtalálhatók a helyi tantervben. E céloknak megfelelően váltjuk át a szöveges értékelést 
érdemjeggyé. 

8. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Az oktatás és az iskolai élet szervezése, az óra és napirendek kialakítása az életkori sajátosságoknak és a tanítás 
ritmusának figyelembe vételével történik. A Waldorf-iskola a tantárgyak sajátosságából adódóan a tanítást fő 
és szakoktatás szerint tagolja. Ez didaktikai forma szerint epochális tanításnak és a szakóráknak felel meg: az 
olyan elméleti, művészeti és gyakorlati tantárgyak, amelyek esetében egy kerek, lezárt témát tárgyalunk, 
epochális oktatás formájában jelennek meg, más tárgyakat – főleg ha állandó gyakorlást igényelnek – 
szakórákban tanítunk. A főoktatás tipikus tantárgyai: anyanyelv, matematika-geometria, földrajz-gazdasági 
ismeretek, történelem-társadalmi ismeretek, természetrajz-biológia, fizika, kémia, esztétika. A tapasztalat 
szerint az anyanyelvi és a matematikai ismeretek és kompetencia megszerzése érdekében a második elem – az 
állandó gyakorlás – is fontos a tanításban és a tanulásban. A tantervben ezért jelennek meg az epochák mellett 
az anyanyelvi és a matematika szakórák is. Más tantárgyakat a szakórák hagyományos rendjében tanítunk. 
Amennyiben azonban a művészeti, kézműves-gyakorlati tárgyak vagy az idegen nyelvek esetében összefüggő 
feladat vagy projekt jellegű munka adódik, akkor ezeket is lehet természetesen tömbösített formában, 
epochálisan tanítani. 

A tanterv minden tanuló számára kötelező. A Waldorf-iskolákra nem jellemző a nemek szerinti csoportbontás. 
Az olyan tárgyak óráin is, mint kézimunka, kertművelés vagy kézművesség a lányok és fiúk egyaránt részt 
vesznek. Csoportbontás ugyan előfordul, de ez nem nemek vagy teljesítmény szerint történik, a legfontosabb 
szempont mindig az, hogy a létszám és a képességek tekintetében is kiegyenlített legyen a csoport. Kivételt 
képezhetnek az idegen nyelvek, amelyeknél a képesség vagy teljesítmény szerinti differenciálás is lehetséges. 

A tananyag elsajátításának formájához tartozik az önálló munkákra való felkészülés is: ezek az ún. projektek és 
éves munkák, amelyek során a tananyag alkotó jellegű feldolgozása a feladat, az elméleti, művészi és kézműves-
gyakorlati elemek összekapcsolásával. Az iskola mindennapjait átszövik a közösséget alakító és erősítő 
tevékenységek: hónap/évszakünnepek, az éves ritmushoz igazodó ünnepek, tanulói gyakorlatok, kirándulások, 
színdarabok.  

9. Egészségnevelés és környezeti nevelési elvek, programok, 
tevékenységek 

Az ember boldogulásának fontos összetevője saját egészségének állapota és a környezettel való harmónia 
megteremtése. Ez a két dolog a Waldorf-iskolák szemléletében nem választható el egymástól. Úgy véljük, hogy 
az egyéni egészség és a környezet egészsége nem szemlélhető külön-külön, csak együtt van értelme beszélni 
ezekről. Az egészségnevelés és a környezet ápolásának tudatos tevékenysége nem olyan feladat, melyet az 
iskola egyedül el tud látni, itt is jól tapasztalható a szülői minta fontossága, az otthoni szemlélet. Természetesen 
ez utóbbi kialakításában sokat tud segíteni az iskola azzal, hogy olyan témákat dolgoz fel a szülőkkel való közös 
munkában, ami az egyes családoknak segít kialakítani, átalakítani a szokásrendjüket. A tudatos döntések 
gyakorlása elengedhetetlen mindkét területen, a külvilág által nyújtott sémák nem feltétlen helyesek.  
A választás lehetőségének megtanítása döntő jelentőségű, legyen az az egészséges étkezés vagy a szelektív 
hulladékgyűjtés. Fontos, hogy ezek a döntések a hétköznapokban rutinná váljanak, ne pedig kampányszerűen 
következzenek csak be, hogy aztán egy újabb kampány máshová irányítsa akaratunkat. Az egyéni 
egészségnevelés terén nagyon fontos, hogy nem pusztán az egészséggel kapcsolatos ismereteket akarjuk 
közvetíteni, hanem az egészséget, mint dinamikus folyamatot ápolni szándékozunk. Az egészség nem csak a 
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testi, hanem a lelki-szellemi téren is központi jelentőségű, így az ápolásnak sok formáját lehet gyakorolni. Az 
első osztálytól megjelenő sok mozgás, az euritmia mint sajátos mozgásművészet nem csupán élettanilag fejt ki 
jó hatást, hanem a testmozgással kapcsolatos jó érzéseket összeköti a művészetek által adott lelki-szellemi jó 
érzéssel.  
A művészeti órák nagy száma is segíti azt, hogy lelkileg át tudják dolgozni az őket ért benyomásokat, ezzel is 
kialakítva egyfajta lelki higiénét. A Waldorf-iskolák módszertanáról elmondható, hogy a gyerek életkori 
sajátosságait igyekszik maximálisan figyelembe venni, ami segíthet abban, hogy a tanulással kapcsolatos 
felesleges mértékű stressz minimális szinten maradjon, miközben a megfelelő kihívásoktól nem kíméljük meg 
a gyerekeket. A tanterv számos helyen tartalmaz olyan témákat, ami ráirányítja figyelmünket a környezettel 
való szoros együttlétre, az azzal kapcsolatos felelősségre. Itt is, ahogy az egészséges életmód terén is, a 
folyamatos, tevékeny ápolást igyekszünk szokássá tenni. A különböző természettudományos epochák, melyek 
az ember és a környezet kapcsolatát tárgyalják, csak egy részét adják az ezirányú nevelésnek. 

A kertművelés kapcsán olyan gyakorlati viszonyba kerülhetnek a környezetükkel, ahol saját bőrükön 
tapasztalják, mit jelent az ember számára a környezet ápolása. Az egyes környezeti problémákkal kapcsolatos 
témákat olyan életkorban tárgyaljuk mélységeiben, amikor a diákok már képesek valamilyen aktív módon az 
adott folyamaton tevékenyen változtatni, a veszélyek felsorolása gyakorlati tevékenység nélkül inkább a 
tehetetlenség érzését növelheti, ami épp céljainkkal ellentétesen befolyásolhatja a diákok hozzáállását. A tanterv 
követése során mód van arra, hogy az emberi egészséget és a külvilág egészségét ne két külön témaként ismerjék 
meg a gyerekek, hanem egy olyan egységként, melynek fenntartásában az emberi döntéseknek kulcsszerepe 
van. 

10. Gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Embertani, gyermekszemléletbeli felfogásunk arra kötelez bennünket, hogy a gyermekek esélyegyenlőségének 
biztosítását a lehető legtöbb eszközzel alátámasszuk. Kerülünk minden olyan pedagógiai módszert, 
kommunikációs eljárást, amely a gyermekekben az egoizmus erősödéséhez, s másokat legyőzni, megalázni 
akaró, intoleráns magatartásformákat bátorítja. Alapvető feladatunk az empátia és együttérzés kifejlődésének 
ápolása.  

11. Tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

A Waldorf-iskola rendszeres szóbeli és szöveges írásbeli értékelést ad minden tanuló fejlődéséről minden 
életkorban, osztályzást nem alkalmaz. A tanév végén kiadott szöveges értékelés minden tanuló esetében a teljes 
tanévi munkát és fejlődést általánosságban és tárgyanként is részletezve tartalmazó egyénre szabott, részletes 
értékelés, amelyben a tanuló teljesítményének leírása mellett fejlődését is értékelik és elismerik, impulzusokat 
adnak a további munkához.  

A Waldorf-pedagógiában általánosan alkalmazott szöveges értékelés tudatosan kiépített gyakorlata az első 
osztálytól a tizenkettedikig egyik alapvető nevelési eszköze az iskolának. A szöveges értékelést a Waldorf-
pedagógia olyan kulcsfontosságú alapelvnek tekinti, amelynek maradéktalan érvényesülése nem szülői, tanulói 
választás kérdése, ezért a szöveges értékeléstől csak kivételesen, iskolaváltás és továbbtanulás esetén tér el. Az 
értékelést az első nyolc évfolyamon a gyermekek lényét leíró minél érzékenyebb általános pedagógiai jellemzés, 
valamint a szaktárgyi értékelések alkotják. A jellemzésnek – természetesen érzelemtől nem mentes – szabatos 
mondatokban megfogalmazott pontos leírásnak kell lennie. Ezekkel összhangban a szaktárgyi értékeléseknél is 
fontos az iránymutató tárgyilagosság: az elvégzett éves munka tartalmi összefoglalója után következik az egyéni 
munka értékelése. A szubjektív és objektív látásmód közötti helyes arányok megtalálása döntő jelentőségű. A 
kilencedik évfolyamtól szaktárgyi értékelésekből tevődik össze a bizonyítvány. A Waldorf-iskola az első négy 
évfolyamon a készség és képességfejlesztést helyezi előtérbe, ezért nem alkalmaz normatív értékelést, kizárólag 
folyamat- és fejlesztő értékelést végez. Ennek része az évközi szóbeli és/vagy írásbeli értékelés, a szülőkkel 
való beszélgetés és az év végi szöveges bizonyítvány. Az 1-4. évfolyamon az értékelések egyrészt a tanév során 
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gyakorolt és megszerzett készségek, képességek, a megszerzett procedurális és deklaratív tudás fejlődési leírását 
tartalmazzák, másrészt megmutatják a képességek fejlődésének-fejlesztésének jövőbeli irányát. Ez árnyaltabb 
– individuálisan differenciált (egyéniesített) – megközelítést tesz lehetővé, mint az ötfokú skála. Hátterében az 
a pedagógiai meggondolás áll, hogy a Waldorf-pedagógia támogatja az emberi sokszínűséget, minden tanulót 
egyformán értékesnek tekint, függetlenül azok képességeitől és teljesítményétől. Az alsóbb osztályfokokon 
hangsúlyozottan a szülőknek szól a bizonyítvány. Fontos eleme az év végi értékelésnek a bizonyítványkép és 
bizonyítványvers. A magasabb évfolyamokon egészen a 12. osztályig megmarad az előbb említett folyamat- és 
fejlesztő értékelés, melyhez normatív elemek is társulnak, ezek a megszerzett deklaratív tudást mutatják 10-11. 
osztályig általában százalékos formában. Később érdemjegyek formájában. A folyamat eredményeképpen 
kompatibilissá válik értékelési rendszerünk a Nemzeti Köznevelési Törvénnyel, mégis megmarad egyénileg 
differenciáló és motiváló jellege. 

A magatartás és szorgalom értékelése a szöveges értékelés keretében, a gyermek munkájának általános 
értékelése során jelenik meg. A jutalmazást – amely a folyamatértékelés része – az általános és különböző 
fokozatú dicséret váltja ki.  

A jogszabályban meghatározott félévi értékelés szabályait az iskolák maguk alakítják ki: célszerű az egyszerű, 
rövid szöveges értékelés a félév epocháinak és szakóráinak munkájáról.  

IV. A pedagógiai program egyéb olyan részei, melyeket a 
Waldorf-kerettanterv nem szabályoz, illetve amelyeket az 
intézmény fontosnak tart kiemelni, kiegészíteni 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, 
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

A Waldorf-iskola minden életkorban a gyermekek testi-lelki-szellemi képességeinek kiegyenlített fejlődésére-
fejlesztésére törekszik. A testi-lelki-szellemi egészség megőrzésének érdekében ökologikus nevelési-tanítási 
folyamatot valósít meg. A fenntartható fejlődés-fejlesztés legfőbb célja a szalutogenezis (egészségességre 
törekvés) értelmében a személyiség koherencia élményének megteremtése és erősítése. Törekedni arra, hogy az 
egészséges emberre jellemző tulajdonságok lehető legszélesebb skálájának lehető legoptimálisabb 
kibontakozását segítsük elő. Az emberré válás folyamatának egészét szem előtt tartva ellenzi a korai 
specializációt, ezáltal a korai iskola szelekciót, ezért gondolkodik 12 évfolyamos, egységes rendszerben. Ez a 
rendszer időt hagy minden életkori sávban az érési-fejlődési folyamatoknak, a képességek széles skálájának 
kibontakozásához, és a biztos alapműveltség felépüléséhez. A Waldorf-pedagógia nem redukcionista 
emberképet követ, nem korlátozza a nevelés-oktatást az időszakosan változó, pl. múló trendként preferált 
tulajdonságok egyoldalú erősítésére (pl. jó munkavállaló képzése). A szalutogenezis elve mentén kialakított 
koherens személyiség rugalmas viselkedésszervezést, ismeretbefogadást tesz lehetővé, bármely pályát is választ 
a Waldorf-iskolát végzett tanuló. Olyan fejlődésre, változásra érzékeny széles lehetőségeket magában hordozó 
személyiség kialakulása a cél, mely a társadalmi fejlődéshez alkalmazkodni képes. Ennek érdekében az egyéni 
és közösségi nevelés egyensúlyára törekszik. 

A fenti elveket a Waldorf-tanterv felépítése és tartalmai konzekvensen tükrözik. A Waldorf-tanterv fő 
jellemzője, hogy messzemenően figyelembe veszi a gyermeki fejlődés során bekövetkező természetes érési 
folyamatokat, ezért szigorúan a fejlődéslélektan és az antropozófiai antropológia alapján határozza meg 
nevelési, tanítási céljait. A gyermekek teljes személyiségének, vagyis testi-lelki-szellemi képességeinek 
dinamikus egyensúlyban lévő fejlesztésére törekszik. Inspirálja a gyermekek belső fejlődését, és elősegíti a 
külvilággal való egészséges kapcsolat kialakulását. E pedagógiai célok évfolyamonkénti megvalósulását 
mutatja be a horizontális tantervi rész. A vertikális tantervi folyamat írja le, hogy az egyes tantárgyak 
ismeretkörei milyen fejlődésen, bővülésen, elmélyülésen mennek keresztül az egyes évfolyamokon. 
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A fenti célok érdekében a Waldorf-iskola kompetencia alapú oktatást-nevelést valósít meg. Ehhez 
alkalmazkodva a Waldorf-iskola tanterve egyforma jelentőséggel foglalkozik. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a Waldorf-pedagógia az egyéni és a közösségi nevelésnek a 
kiegyenlítettségére törekszik. Az idegrendszeri érésnek és a személyiségfejlődés ütemének megfelelő, 
szigorúan életkorspecifikus nevelést, oktatást valósít meg, mely a gyermekek, fiatalok fejlődésére kiegyenlítő-
harmonizáló hatást fejt ki, ezzel tanulási nehézségek kialakulását előzi meg. Ennek érdekében a Waldorf-iskola 
nevelési-oktatási rendszerének időbeli ütemezésében – a reguláris általános és középiskolákhoz képest – több 
hangsúlyeltolódás is megjelenik: 

- A Waldorf-iskola 12 évfolyamos egységes nevelési rendszert alkot. Csak így tudja biztosítani, 
hogy nevelési-tanítási céljai maradéktalanul megvalósulhassanak.  

- Az alsó szakaszban (1-4. osztály) a kognitív pszichológia és pedagógia bizonyítékainak 
megfelelően nagy hangsúlyt kap a széles alapokon nyugvó képesség- és készségfejlesztés, mely 
következetesen megelőzi az adott készségekhez kötött tantárgyi tartalmak megjelenését. Ezáltal 
pl. lassabban halad az írás-olvasás és a számolás tanítása.  

- Az alsó (1-4. osztály) és a középső (5-8. osztály) szakaszban, az idegrendszeri érésnek és a képi 
gondolkodás életkori sajátosságának megfelelően az empirikus alapú, heurisztikus tanulási 
folyamatokat helyezi előtérbe minden tantárgy esetében. Megalapozva ezzel az önálló 
gondolkodás kialakulását. Ezt a folyamatot a szaktanárok segítségével az osztálytanító 
irányítja. A tudományosan rendszerező – a fiatalok bontakozó ítéletalkotási képességére 
támaszkodó – szaktanári munka hangsúlya ezáltal a felső tagozatra (9-12. osztály) kerül. 

- A modern idegtudományi kutatásokkal összhangban a művészeti tárgyak belső képalkotást, 
ezáltal az elvont gondolkodás alakulását segítő, képesség- és személyiségfejlesztő szerepe 
minden életkorban – az alsó-, a közép- és a felső tagozaton is – egyformán hangsúlyos.  

- A fenntartható gyermeki fejlődés érdekében az epochális, korszakos rendszer közép és hosszú 
távon segíti a készségek stabilizálódását, az ismeretek és az azok közötti összefüggések 
elmélyülését. Így a Waldorf-iskola nevelési-tanítási céljainak a szöveges fejlesztő értékelés 
alkalmazása felel meg leginkább az ötfokú minősítő értékelés helyett, ezért ennek megfelelően 
az osztályozást csak a felső tagozaton, 11. osztálytól vezeti be. 

2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A fenti célok érdekében a Waldorf-iskola kompetencia alapú oktatást-nevelést valósít meg. Ehhez 
alkalmazkodva a Waldorf-iskola tanterve egyforma jelentőséggel foglalkozik  

- a személyes és szociális kompetenciák fejlesztésével adott életkorban szükségszerű nevelési 
célokkal, 

- A közösségi nevelést relatíve nagy (25-30 fős) osztálylétszámok keretében valósítja meg.  
A gyermekek között gazdag szociális kapcsolatrendszer kialakítására törekszik, tudatosan építi 
a közösséget a kooperatív tanulás, a csoport- és projektmunkák által. Minden osztálytanítónak 
a saját pedagógiai eszköztárát és az iskolában adott fejlesztő-segítő eljárásokat tekintetbe véve 
kell mérlegelnie, hogyan tud egyensúlyt tartani a közösség fejlődése és az egyén fejlődési útja 
között, úgy, hogy minden gyermek a saját képességei-készségei aktuális szintjének megfelelően 
haladjon a főoktatáson és a szakórákon egyaránt. 

- az egyes életkorokban szükséges készség-képességfejlesztéssel, 
- Az egyén fejlődése szempontjából a Waldorf-iskola elfogadja, hogy egy osztályfokon belül az 

egyes gyerekek tipikus fejlődés esetén is mutatnak kisebb-nagyobb készség- 
képességkülönbségeket, így a tanórán belül az osztálylétszámmal arányos módon biztosítja a 
differenciálás lehetőségét. Ennek alapját az iskola első nyolc évén áthúzódó osztálytanítói 
munka, és az osztálytanítóval szorosan együttműködő Extra Lesson fejlesztőpedagógiai munka 
teremti meg. Az osztálytanítónak van alkalma megfigyelni a gyermek képességbeli és 
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személyiségbeli fejlődését, így az egyéni különbségeket az osztályon belüli pedagógiai munka 
megtervezésekor is képes tekintetbe venni. Fontos azonban tudnia, melyek azok a tanulási, 
viselkedési nehézségek, melyeket önállóan, saját pedagógiai kompetenciája határain belül nem 
tud megfelelően kezelni (pl. tanulási nehézségek). Ezekben az esetekben fontos támaszkodnia 
a fejlesztőpedagógus szakértelmére. A gyermekek egyéni megfigyelését, az egyéni bánásmód 
kialakítását segítik az olyan, a Waldorf-tanárok által rendszeresen használt mentális-meditatív 
eszközök is, mint a gyermekek lényének esténkénti felidézése, és a heti rendszerességgel 
megtartott tanári konferencia gyermekmegbeszélései.  

3. Teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

- Az életkorhoz igazodó tantárgyi tartalmak: 
A szalutogenezis értelmében a kompetencia alapú nevelés-oktatás egyik feladata a harmonizálás, kiegyenlítés. 

Ez a fenntartható fejlődésre törekvő szemlélet a gyermeki képességstruktúrán belül három képességterület: 
a szenzomotoros fejlődés, a lelki-érzelmi élet és a képzetalkotó-gondolkodási tevékenységek kiegyenlített 
fejlesztésére törekszik. A kiegyenlítő-harmonizáló pedagógiai program képezi alapját egyfelől a 
tehetséggondozásnak, másfelől az elsődleges pedagógiai prevenciónak, a tanulási nehézségek 
megelőzésének. Megvalósításuk érdekében a tantervi órakeretben kb. 1/3-1/3 – 1/3 arányban szerepelnek a 
szenzomotoros fejlődést, a szenzoros integrációt segítő, ezáltal a praktikus intelligenciát támogató; a lelki-
érzelmi fejlődést biztosító, ezáltal az érzelmi intelligenciát támogató; valamint a képzetalkotást, a 
gondolkodást segítő, ezáltal a szellemi fejlődést támogató nevelési-tanítási tartalmak. Ez a hármas feladat 
az életkori fejlődéshez alkalmazkodó formában, de a teljes pedagógiai munkát áthatja:  

- A vertikális tantervben szereplő tantárgyi rendszer arányai:  
A motoros, finommotoros fejlődést segítő tantárgyak egyben támogatják a szenzomotoros feldolgozó 

folyamatokat, a szenzomotoros integrációt is. Fontos szerepet játszanak az akarati nevelésben és a praktikus 
intelligencia fejlesztésében. Tantárgyak formájában a játék óra, a Bothmer-gimnasztika, az euritmia, a 
formarajz, a kézimunka és a kézművesség (faművesség, rézművesség, asztalosság, kovácsolás, szövés, 
kosárfonás, könyvkötészet) órák során valósul meg ez a nevelési feladat. A főoktatáson belüli ritmikus rész 
és a különböző projektmunkák mint: házépítés, földművelés, mesterségek; a felső tagozaton a különböző 
gyakorlatok: mezőgazdasági praktikum, erdészeti praktikum, szociális praktikum, ipari praktikum. Ezen túl 
az osztálytanító negyedik osztálytól ösztönzi a gyermekeket, hogy alkatuknak megfelelő 
sporttevékenységeket válasszanak. 

A lelki-érzelmi fejlődést támogató tantárgyak egyben támogatják a külvilág szemlélésének belső képzetté 
válását, ezek feldolgozását, ezáltal az érzelmi intelligencia alakulását és az alkotó fantázia fejlődését. 
Tantárgyak, melyek ezt segítik: euritmia, festés, rajz, ének-zene, agyagozás, szobrászat, dráma óra, 
költészettan. Az önálló felkészülést igénylő tanulói munkák, ezek közül is a két legjelentősebb: a 8. 
osztályos és a 12. osztályos éves munka és éves színdarab, drámaelőadás. A gyakorlatok közül a szociális 
praktikum. A főoktatáson belül a mesék, történetek, életrajzok. Ezeken túl az osztálytanító harmadik 
osztálytól ösztönzi, hogy a gyermekek az alkatuknak megfelelő hangszeren tanuljanak, kórusba járjanak.  

A képzetalkotó képesség, a gondolkodás fejlesztése, ezáltal a szellemi fejlődés támogatása főként a közismereti 
tárgyak tanításán keresztül valósul meg. A Waldorf-pedagógia fontosnak tartja, hogy az ismeretek átadása 
mellett azok feldolgozására, az összefüggések felismerésére is az életkornak megfelelő időt és lehetőséget 
biztosítson. Így a tanítás-tanulás folyamatában az ismeretátadás három lépcsőfokon át vezet a praktikus 
gondolkodástól a képi gondolkodáson át az ítéletalkotó, elvont gondolkodásig. Az életkori sajátosságoknak 
megfelelően, minden osztályfokon más-más módon, de a következő módszertani lépésekkel valósul meg az 
ismeretszerzés folyamata: a jelenség előidézése, megfigyelése (szenzomotoros, szenzoros integrációs 
feldolgozás, praktikus gondolkodás szintje); a jelenség leírása (belső képzetek kialakítása, képi gondolkodás 
szintje); a jelenségből levonható szabályszerűségek, törvények felismerése (szimbolikus reprezentációk, 
elvont gondolkodás szintje). A folyamatban a gyermekek megtanulják, hogy milyen lépcsőkön keresztül 
lehet eljutni az önálló gondolatokhoz, hogyan tudják praktikus tapasztalataikat gondolatokra váltani, 
valamint az elvont gondolatokat a valóság jelenségeihez kapcsolni, a gyakorlatban alkalmazni. 
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- A hármasságot tükrözi az epochális (korszakos) rendszerben működő főoktatás felépítése is 
(ritmikus rész; ismeretszerző, elmélyítő főrész; lezáró mese, történet).  

- Módszertanilag a szakórák is hasonló struktúra mentén épülnek fel. 
-  Az egyes szaktárgyakban, a vertikális tantervi felépítésben is többször megjelenik ez a 

hármasság. Pl. az idegen nyelveket az első 3 osztályban csak szóbeliséggel, mozgás-ritmus-
beszéd összekapcsolásával tanítjuk, később a szókincs, a mondatalkotás és a történetek 
kerülnek a figyelem középpontjába, a középiskolai szakaszban a nyelvtani törvényszerűségekre 
is összpontosítva épül fel a nyelv teljes rendszere.  

4. Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 
kapcsolatos feladatok 

A Waldorf-iskolák az általános műveltséget megalapozó képzés mellett a kerettantervből adódóan ellátják az 
alapfokú művészetoktatás feladatait is. A gimnáziumi képzés és az érettségire felkészítés öt évfolyamon 
történik, a középiskolai nevelés-oktatás a tizenharmadik évfolyamon fejeződik be.  

A Waldorf-iskolák méretük szerint kis iskolák: évfolyamonként általában egy osztály szerveződik, a tanulói és 
alkalmazotti közösség létszáma jóval elmarad a jogi szabályozás modelljét adó, évfolyamonként több osztállyal 
működő iskoláktól. A közösségi szervezet és működés kevésbé tagolt, a kapcsolattartás közvetlenebb, a nevelés 
személyi és tárgyi feltételei eltérőek. 

A Waldorf-iskolák munkatársai arra vállalkoznak, hogy a szabad szellemi élet olyan önigazgatású intézményeit 
teremtik meg, amelyekben a Waldorf-pedagógia megvalósítható. Az intézmények a szociális organizmus 
Rudolf Steiner által felfedezett törvényei szerint három alapelvre épülnek: önigazgatás, demokratikus-
republikánus elv, funkcionális hármas tagozódás. Az iskolát a szellemi élet alapfeltételéből igazgatják a 
munkatársak, az igazgatás a szellemtudományos emberismeretből és az ebből adódó módszertanból kiindulva 
történik. Az iskola szellemi vezetése és igazgatása, működtetése – a pedagógiai munka mellett – a Tanári 
Kollégium feladata. Az iskolák fenntartói a szülői kezdeményezésre alapított és a mindenkori szülői közösség 
támogatásával működtetett nonprofit civil szervezetek (alapítványok, egyesületek). A fenntartó és iskola 
kapcsolatában domináns és hangsúlyos az együttműködés az iskola működése mint közös cél szolgálatában. A 
fenntartói tevékenységet a szülői közösség a civil szervezetekről szóló jogszabályok keretei között látja el, 
jelentékeny önkéntes személyes közreműködés vállalásával és az intézményfenntartói cél anyagi támogatásával. 

A Waldorf-iskola mindig szülők elhatározásából jön létre. A szülői munka azonban nem ér véget az iskola 
megalapításával, mivel az ott dolgozó pedagógusok nevelő partnerként tekintenek a szülőkre. Annak érdekében, 
hogy elveiket, gyakorlatukat, értékrendjüket harmóniába hozzák, a tanárok rendszeres szülői esteket szerveznek 
az osztályba járó gyerekek szüleinek. Ezek a szülői estek alkalmat adnak az eszmecserére, a tapasztalatok 
megosztására, a fontosabb életkori problémák közös megértésére, feldolgozására. A havi rendszerességgel 
találkozó szülők eleven kapcsolatot ápolnak az osztályt vezető tanárral és egymással is, ennek révén olyan 
szociális közeg jöhet létre, ami segítheti a mindennapos gondok megoldását, és nagyobb krízisek alkalmával is 
támogatást nyújthat a bajba kerülőknek. Ezen közvetlen emberi kapcsolattartás elengedhetetlen feltétele a 
gyerekek nevelésének, a közös felelősség tudatos kialakításának. A szülők bevonása az iskolában zajló 
közösségi programok, ünnepek szervezésébe szintén erősítheti az elkötelezettséget, és lehetővé teszi a szülők 
számára a pedagógiai folyamatokba történő betekintést. Ezt a tendenciát erősítik a rendszeresen megtartott 
„hónapünnepek”, melyek során a gyerekek ünnepi keretek között adnak betekintést az érdeklődő szülőknek az 
órákon végzett munkáról. 

A szülői közösség sajátos szerepköre az intézményfenntartói feladatok ellátása. A Waldorf-iskolák civil 
szervezetek – szülői kezdeményezésre alapított és a mindenkori szülői közösség által működtetett alapítványok 
és egyesületek – fenntartásában működnek. 
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5. Pedagógusok helyi intézményi feladatai, osztályfőnöki munka 
tartalma, osztályfőnök feladatai 

Az osztálytanítói rendszer, az osztálytanító személyiségével és mesterségbeli felkészültségével szemben 
támasztott elvárások lényegi sajátosságai a Waldorf-pedagógia nevelésfilozófiai rendszerének alapelveiből 
eredeztethetők. (Speciális jellege miatt osztálytanítói végzettség jelenleg csak a solymári Waldorf Pedagógiai 
Intézetben alapképzésként és pedagógus továbbképzésként, illetve az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Karán szakirányú továbbképzésként szerezhető.)  

A Waldorf-pedagógia a gyermek ismeretéből – életkoronként változó testi, lelki, szellemi szükségleteinek 
felismeréséből – kiindulva biztosítja a gyermek számára az egészséges fejlődést.  

A Waldorf-iskolai nevelés célja és feladata: segítséget nyújtani ahhoz, hogy a gyermek a fejlődési útján haladva 
a lehetőségek széles körével úgy kerüljön kapcsolatba, hogy azok közül képes legyen kiválasztani a neki 
megfelelőt. Így váljon a világ felé nyitott, testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberré. 
Képes legyen arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre fordítsa, 
környezetét ne visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye. 

Fejlődéslélektani és pedagógiai kutatások igazolják, hogy a kamaszkor eléréséig előnyösen hat a gyerekek 
személyiségfejlődésére, ha mindig ugyanazzal – az érzelmileg és gondolatilag állandó támaszt biztosító – 
személlyel találkozhatnak, és rajta keresztül szűrve kapják meg a tananyagot. Ebben az életkorban ugyanis a 
személyes autoritáshoz való kapcsolódás az igazán jelentős, ez az, ami orientálja a gyereket a világban. A 
személyes kapcsolat, ami a tanító és a gyerekek között kialakul, és amin keresztül a tananyag átszőve, 
átdolgozva, illetve életre keltve a gyerekek elé kerül, sokkal inkább fontos ebben az életkorban, mint az a 
tananyag, ami ezen a kapcsolaton keresztül elérkezik a diákokhoz. Épp ezért a Waldorf-pedagógiában a 
kezdetektől fogva meghatározó jelentőségű az osztálytanítói ethosz. Az osztálytanító a gyerekek 
személyiségalakulásának szilárd bázisa, a nevelés professziójának megtestesítője. 

Ő az a személy, aki a gyermek számára a tudás megszemélyesítője, az ismeretek forrása.  
Ő vezeti el az egyszeregytől az algebráig, a meséktől Shakespeare-ig, a betűktől az önálló fogalmazásig. Nyolc 
éven keresztül minden reggelt együtt kezdenek, együtt haladnak végig az ismeretszerzés különböző területein 
és fokain (hogy azután a 9. osztálytól már elsősorban a tudományos ismereteket közvetítő szaktanárok kezei 
alatt alakuljon tovább a tudásuk és a személyiségük). Feladata lényegileg tér el mind a tradicionális 
osztályfőnöki szerepkörtől, mind az ismeretközlő pedagógusétól.  

Szerepének eltérő jellege azonban nem csak a nevelésben, hanem az oktatás tartalmi vonatkozásában is 
erőteljesen érvényesül. A Waldorf-iskola első nyolc éve egységes egészet alkot. A tantárgyak évről évre 
szorosan egymásra épülnek. A tananyagtartalom belső összefüggéseinek felismertetésében, a kulturális alap- és 
tantárgyi készségek kialakítását és fejlesztését szolgáló komplex művészeti nevelés integrálásában (ami a 
tanulási folyamat egészét áthatja), a tantárgyi tartalmak tapasztalássá formálásában és alkalmazásképes tudássá 
alakításában kiemelkedő szerepe van az osztálytanítónak. Mindez speciális felkészültséget és folyamatosan 
megújulásra kész mesterségbeli tudást kíván meg tőlük. Az osztálytanítói szerepből fakadó interdiszciplinaritás 
nem csak a hasonló műveltségi és tudományterületek összekapcsolására, hanem a humán és reál tárgyak közötti 
átjárhatóság megvalósítására is lehetőséget nyújt. Így például egy természeti jelenségeket bemutató fizika-
epocha összekapcsolható az objektív leírás gyakorlásával, ami egyben az anyanyelv használatának elmélyítését 
támogatja. Az osztálytanító tehát – felkészültségénél fogva – képes az egyes tárgyak tanítását úgy megtervezni 
és formálni, hogy az általa vezetett tanulási-tanítási folyamatok tudatosan hassanak egy másik műveltségi 
területen megszerezhető készségekre, képességekre is. 

Minden osztálynak saját osztálytanítója van, aki ideális esetben nyolc évig kíséri az osztályt.  
Az osztálytanító tartja a reggeli főoktatást (a tömbösített közismereti tárgyakat) és a képesítésének megfelelő 
szakórákat a saját osztályában. 
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Az osztálytanító pedagógiai feladata, hogy az osztályközösségből együttműködő szociális közeget formáljon, 
és megteremtse a tanítás-tanulás optimális feltételeit. Morális tekintélyét elkötelezettségével, a gyermekekkel 
való bánásmódjával, a gyerekek iránti valódi érdeklődéssel és a szülőkkel való szoros, nyílt, bizalomteljes 
kapcsolatával tudja megalapozni. 

Az osztálytanító kapcsolatot tart az osztályában tanító szaktanárokkal, akikkel kölcsönösen figyelemmel kísérik 
egymás munkáját. Rendszeresen osztálykonferenciát szervez, amikor a szaktanárokkal közösen osztály és 
gyerekmegbeszélést folytatnak. 

A Waldorf-pedagógia egyik fontos elve, hogy a gyermek optimális fejlődése érdekében a szülők és a 
pedagógusok szorosan együttműködnek, kapcsolatuk az egymás iránti bizalomra és tiszteletre épül. Különösen 
érvényes ez az osztálytanító esetében, aki folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, havi rendszerességgel szülői 
esteket tart, elősegíti az osztály szülői közössége szellemi, pedagógiai munkájának az elmélyülését, és 
bepillantást ad az osztályban történő folyamatokba. Ezt a célt szolgálhatják a szülők számára szervezett nyílt 
napok, az évszakünnepek, a családi programok, kirándulások is. Az osztálytanító a szülőknek (fogadóórák, 
családlátogatások keretében) egyénileg is lehetőséget biztosít személyes beszélgetésekre.  

Az osztálytanítónak szakmai és munkaszerződésben meghatározott kötelessége a tanári konferenciák 
pedagógiai kutatómunkájában való részvétel. 

A 9-13. osztályban az osztály életének szervezési feladatait az osztálykísérő látja el (személyének kinevezése a 
tanári kollégium hatásköre). Ugyanakkor az időközben ifjú emberekké vált gyermekek pártfogó tanárt (tutor) 
választhatnak személyes problémáik segítésére. 

A speciális képzettségű osztálytanítónak magas szinten kell ismernie a természet és a társadalom, az emberi test 
és a pszichikum működésének összefüggéseit, illetve a 6-14 éves korosztály életkori szakaszok szerinti 
fiziológiai, lélektani törvényszerűségeit, valamint a gyermek fejlődésének sajátosságait, differenciált 
személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit és azok tervezését, módszereit. Saját tapasztalással megélt 
ismeretekkel kell rendelkeznie a komplex művészeti nevelés alkalmazási lehetőségeit illetően. 

A pedagógusokkal szemben sajátos elvárások jelennek meg az órára való felkészülésben, egyrészt az epochális 
oktatásszervezés, másrészt a heti rendszerességgel tartott tanári konferencia-üléseken való részvétel miatt.  

6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység helyi rendje 

A Waldorf-pedagógia szemlélete támogatja az inkluzív oktatást, az SNI tanulók befogadó nevelését-tanítását. 
A Waldorf-pedagógia célja, hogy Waldorf-iskolai elhelyezést biztosíthasson mindazon családok számára, akik 
ebben a szemléletben szeretnék felnevelni gyermekeiket, függetlenül a képességeiktől. Jelenleg a magyar 
Waldorf-iskoláknak csak egy része képes az inkluzív nevelés feltételeit megteremteni, főként egyes 
diagnózisokra fókuszálva. 

Iskolánk nem fogad sajátos nevelési igényű gyermeket. 

7. Tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 
gyakorlásának rendje 

Az iskola lehetőséget biztosít diákszervezet működésére. A tanulók a diákszervezeten keresztül szereznek 
tudomást az iskola működésének lényeges elemeiről. Az intézményi döntési folyamat a diákszervezetet is érintő 
feladatairól a diákszervezet ülésein, a diákközgyűlésen és egyéb alkalmakkor van lehetőség. A diákszervezet 
működése a diákok akaratán múlik.  
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8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolatának 
formái 

A Waldorf-iskolák működésének meghatározó, alapvető szereplői a gyermek-szülő-tanár hármasság. Úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy a gyermek iskolai léte alatt az őt körülvevő felnőtteknek, szülőknek és tanároknak 
egyfajta burkot kell képezniük a gyermek körül, az ő egészséges, harmonikus fejlődése szempontjából. Ezt a 
tudást alapul véve az iskola életében újra és újra lehetőségeket teremtünk a kapcsolódásra. Olyan alkalmak ezek, 
melyek során az iskola szereplői a személyes kapcsolódás által egyre mélyebb tudást szerezhetnek a másikról, 
s e mellett a közös együttműködésre is lehetőséget teremtenek. Az együttműködési formákat gyakorolva minden 
esetben alapvető szempontként vesszük figyelembe: 

- az egyén emberi méltóságának tiszteletét, 
- az egyéni, individuális kezdeményezések támogatását, 
- a másik ember lényének mélyebb megismerésre való törekvését. 

Ezen alapvető szempontokat hordozva hozzuk létre az alábbi együttműködési formákat: 

- Szülői estek: A szülői estek lehetőséget teremtenek arra, hogy az osztálytanító és szaktanárok 
segítségével a szülők -rendszeresen megrendezett megbeszélések során- részletes képet 
kapjanak az adott osztály fejlődéséről, az aktuális korszakban tanult tartalmakról és arról, hogy 
a gyerekek életkori sajátosságait, ill. az adott osztály szellemi-lelki-akarati állapotát hogyan 
kíséri, segíti az épp tanított tanítási tartalom. E mellett a szülői esteken a szellemi részt tápláló 
stúdium munkában, a lelki részt tápláló művészi munkában és az akarati életet támogató 
operatív munkában dolgozik együtt a szülői kör és a tanár. A szülői estek megrendezésére 
minden hónapban sor kerül, hogy a gyermeket körülvevő felnőttek élő kapcsolatban legyenek 
egymással. 

- Fogadó órák: Mivel a szülői esteken az osztály egésze áll a megbeszélések, beszélgetések 
középpontjában, szükséges az egyénekről, az egyes gyermekekről szóló konzultációkra is sort 
keríteni. Fontosnak tartjuk, hogy ezek az alkalmak rendszeresen ismétlődjenek, egyfajta 
kialakult, a tanév elején meghatározott rendben legyenek megtartva. A fogadó órákat e mellett 
bármikor kezdeményezheti a szülő és a gyermek tanítója is mind az osztálytanítónál, mind a 
szaktanároknál egyaránt. Az egészséges együttműködés alapjaként kiemelten fontosnak tarjuk, 
hogy minden szülő csak és kizárólag saját gyermeke képviseletében érkezzen és saját gyermeke 
iránti érdeklődésből vegyen részt ezeken a találkozókon.  

- Családlátogatás: A családlátogatás során a tanító betekintést nyerhet az általa tanított gyermek 
otthoni életszférájába. E látogatások többnyire nagyon fontos kapcsolódási lehetőséget 
nyújtanak a gyermek és tanára között. Egy olyan kiemelt alkalom lehet, mely során a gyermek 
saját életterébe vezetheti be tanárát. Ezzel nyújtva egy sokkal árnyaltabb megismerési 
lehetőséget a tanárnak. Egyúttal kapcsolatuk elmélyítését is segítheti.  

- Nyílt napok: A tanév során előre megtervezett időpontban a szülőknek lehetősége adódik arra, 
hogy betekintést nyerjenek az iskolában folyó tanítási-tanulási folyamatba. Ezeken az 
alkalmakon a gyermekektől vagy a szülői estről hallottak gyakorlati testet öltenek és a szülő 
valóban érzékelhetik a mindennapi életet. Kiemelt fontosságú alkalmak ezek, mert ilyenkor a 
szülők lehetőséget kapnak arra, hogy gyermekeik szaktanáraival (akikkel kevesebb lehetőségük 
van a kapcsolódásra) is megbeszélést folytassanak. 

- Az Waldorf-iskolai életet átható, az egész tanéven át újra és újra megjelenő közösségi 
események, a keresztény hagyományokra épülő ünnepek, mint egy-egy oszlop jelölik ki az 
évet. Ezek az ünnepek meghatározó eseményei a közösségnek, akár egy-egy osztály, vagy a 
teljes iskolai kör találkozását jelenthetik. Fontos ezeken az alkalmakon hordozni az egy-egy 
ünnep mögött meghúzódó szellemi gondolatot. Ebből kiindulva olyan ünnepeket létrehozni, 
ahol az iskola szereplői: gyermekek, szülők és tanárok lélekben megérintődve élhetik meg e 
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közösségi eseményeket. S végül meg kell szólítani az aktív, szervezési munkákon, az ünnep 
fizikai létrehozásában való tevékenység által az akarati életet is. 

- Az iskola által hordozott ünnepek: Szent Mihály napja – a lélek bátorsága; Szent Márton napja 
– szociális tett; Szent Miklós – szeretet; Advent –Karácsony – Vízkereszt – várakozás, születés, 
hódolat; Farsang – téltemető vigasság; Húsvét – halál és feltámadás; Mennybemenetel és 
Pünkösd – a szeretet tüze; Szent János nap – kiáradás. 

- Az ünnepek sorát színesítik a Hónapünnepek, Évszakünnepek, melyek havi vagy negyedévi 
rendszerességgel a teljes közösségnek lehetőséget teremtenek az együttlétre. Ezeken az 
alkalmakon a gyerekek, osztályok az elmúlt időszakban tanultakat mutatják be egymásnak és 
szüleiknek. Ezeknek a közösségi ünnepeknek pedagógiailag legfontosabb célja, hogy az egyes 
osztályok épp abból a tanulási helyzetből mutassanak meg részleteket, amiben éppen élnek. 
Ezzel együtt nem célunk, hogy előadásszerű, bemutató jellegű, „megmérettetés ízű” ünnepek 
szülessenek, inkább a tanulási folyamat magától értetődő természetessége jelenjen meg.  

- Kiemelten fontos lehetőség ez a gyermekek számára, mert látni az előttük lévő diákokat 
bemutatkozni, belső indíttatást jelent számukra a következő évek tanulmányaiban. A nagyobb 
gyermekek a kisebbek bemutatóit figyelve emlékezni tanulnak korábbi életkorukban átéltekre, 
mely kisgyermekkori emlékek fontosak lehetnek, különösen a pubertáskor magányosságát 
átérző gyermeknek. 

9. Tanulók, szülők/gondviselők értesítésével kapcsolatos szabályok 

A szülők gyermekük osztálytanítójával napi kapcsolatban állnak, az iskola mindennapjaival és a gyermekkel 
kapcsolatos kérdéseket informális úton vele beszélhetik meg.  

Néhány hivatalos információforrás lefedi az iskola életének legnagyobb részét, ezek a következők: Pedagógiai 
területen a Pedagógiai Program, a Szülői Kézikönyv, a havonkénti szülői estek, a tanárok által felajánlott 
időpontokban óralátogatás, a szaktanári fogadó órák.  

Jogi és gazdasági területen az SZMSZ, a Házirend és az iskola illetve a fenntartó egyesület vezetőivel való 
eszmecsere.  

A szülők minden tanév elején tájékoztatást kapnak az iskola működtetésében valamilyen tisztséggel megbízott 
személyek névsoráról, és e személyek elérhetőségéről. Ennek dokumentuma adatvédelmi szempontok miatt 
csak papíralapon kerül átadásra minden család számára. Szintén minden tanév elején megjelenik a Szülői 
Kézikönyv, melynek papíralapú változatát minden elsős család megkapja, elektronikus változata pedig elérhető 
a honlapunkon.  

Az iskola Pedagógiai Programját, SZMSZ–ét a tanáriban és az irodában is el kell helyezni, valamint az iskola 
honlapján is elérhetővé kell tenni. A Házirendet az iskolaépületben látható és hozzáférhető módon kell 
elhelyezni, valamint az iskola honlapján is elérhetővé kell tenni.  

A Szülők ezeket a dokumentumokat az iskola nyitvatartásának ideje alatt bármikor szabadon megnézhetik, 
illetve előzetesen egyeztetett időpontban az Iskolaképviselőtől szóbeli tájékoztatást kérhetnek az említett 
dokumentumokról. 

Az iskola közösségének kapcsolattartását segítő fórum a levelezőlisták rendszere. Az Iskola kezelésében a 
következő levelezőlisták léteznek:  

Iskola lista: Az iskola életében fontos, iskolához kapcsolódó közérdekű információk közzétételének tere. Valódi 
levelezőlista funkció, minden tag írhat rá és minden tag megkapja. Tagjai a tanárok, a Fenntartók és a szülők 
közössége. A tagság minden iskolaközösségi tagnak kötelező.  
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Osztály–, és csoportlisták: meghatározott csoportok, osztályok listái, melyek zártak, csak a tagok használhatják. 
Valódi levelezőlista funkció, minden tag írhat rá és minden tag megkapja. Tagjai az adott csoport vagy osztály 
szülői körének tagjai. A tagság minden csoporttagnak kötelező.  

10. A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti 
követelményei 

Az iskola tanulói tanulmányaik során részt vesznek az állami előírások alapján szervezett méréseken. 

A tanulmányi kötelezettségeiknek szorgalmi időszakban bármilyen okból eleget nem tévő tanulók értékelő 
vizsgát tesznek év végén. Ennek előfeltétele, hogy a tanári konferencia teljeskörűen feltérképezze és átlássa, 
hogy milyen okból nem sikerült a gyermeknek eleget tenni tanulmányi kötelezettségeinek. Ez ismeret 
birtokában a tanári konferencia saját hatáskörén belül meghatározza a gyermek fejlődése, továbbhaladása 
szempontjából legmegfelelőbb eljárásrendet, vizsgarendet. Az eljárásrend, vizsgarend meghatározásához a 
tanári konferencia alapul veszi a Waldorf-pedagógia alapvető pedagógiai szempontjait, mint például az életkori 
sajátosságot.  

11. A felvétel és az átvétel -Nkt. keretei közötti – helyi szabályai 

Az osztályösszetétel pedagógiai elvei, tanulófelvétel 

Az osztályok összeállítása során több szempontot kell figyelembe venni. A nemek közötti kiegyenlítettség a 
Waldorf-iskolák elindulása óta nagyon fontos. Törekszünk arra, hogy az osztályokban azonos arányban 
legyenek fiúk és lányok. Az iskola fizikai lehetőségeihez alkalmazkodva (megfelelő méretű tantermek megléte) 
kell meghatározni az egyes osztályokba felvehető gyerekek maximális létszámát, figyelve arra, hogy minél 
többen alkossák az osztályközösséget. Ezt nagyon lényegesnek tartjuk, mert a tanár és diák személyes 
kapcsolata mellett a diákok közötti kapcsolatok sokszínűsége is jelentős nevelő erővel bír. A gyerekek között 
kialakuló gazdag kapcsolati háló lehetőséget teremt a tolerancia gyakorlására, a csoportos együttműködések 
változatos kialakulására, a dinamikus átalakulásokra és a szélsőséges helyzetek csillapítására. A 30 fő körüli 
osztálylétszámok így nem ritkák, és nem is cél a létszámok redukálása. Az osztályokba integrálható és 
integrálandó sajátos nevelési igényű diákok ideális létszáma 10% körül van, erről részletesen a fejlesztés 
lehetőségeiről szóló fejezetben írunk. Törekvés lehet arra, hogy az osztályokba a legkülönbözőbb társadalmi 
rétegekből sikerüljön gyerekeket felvenni, ezáltal az osztályközösség leképezheti a társadalom összetételét, és 
ez önmagában komoly nevelő erő.  

Felvétel az első osztályba 

A Waldorf-iskola nem kötelező felvételt biztosító iskola. A mindenkori első osztályok kialakítását az iskolák 
saját belső szabályozásuk szerint oldják meg. Az induló osztályok létszáma az iskola körülményeitől függ. 
Általánosságban elmondható, hogy a Waldorf-pedagógia támogatja a magasabb, 26–30 fős osztálylétszámok 
kialakítását. 

A Waldorf-iskolák általános pedagógiai célkitűzése a gyermekek harmonikus, egészséges fejlődése, ennek 
következtében a jelentkező gyermekeknél nem a jövőben várható teljesítmény a felvétel kritériuma. Igyekszünk 
olyan osztályokat kialakítani, amelyekben a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek között 
egyensúly van, ugyanakkor figyelünk a fiúk-lányok arányára is. Tekintetbe vesszük a szülők iskolaválasztási 
szempontjait is, ez ugyanis döntő jelentőségű az elkövetkező időszak pedagógiai együttműködésének sikere 
érdekében. A kiépült Waldorf-iskolák esetében a jelentkező gyermekek közül sok Waldorf-óvodában 
nevelkedett, illetve testvére már az iskola tanulója, így ők a felvételnél előnyt élveznek.  

A Waldorf-iskolák az adott intézmény iránt érdeklődő szülők számára a beiratkozási időszak előtt több hónappal 
előadás-sorozatot indítanak. Ezeket a tanári kollégium tagjai, az iskola más munkatársai, illetve szülők, 
öregdiákok, vagy más meghívott előadók tartják. Az előadók a Waldorf-pedagógia alapelveinek, fő 
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irányvonalainak ismertetése mellett betekintést nyújtanak a pedagógia szellemi hátterébe, módszertanába, 
valamint az iskola életének jellegzetességeibe. Ezt követően a szülők jelentkezési lapot töltenek ki, melyen a 
megadott kérdések alapján részletesen le kell írniuk gyermekük eddigi fejlődését, és indokolniuk kell az 
iskolánkba való jelentkezésüket. Az utolsó beszélgetésen lehetőség szerint a tanári kollégium bemutatja a leendő 
osztálytanítót. 

A gyerekek számára szervezett játékos ismerkedés és a szülőkkel folytatott beszélgetés során az első osztály 
összeállításáért felelős tanári csoport igyekszik minél pontosabb képet kialakítani a gyermekről, a szülőkről, a 
családban kialakult szülő-gyermek kapcsolatról. Részletesen áttanulmányozzák a szülő által beadott 
jelentkezési lapot, ami kialakítja a beszélgetés vázát. A szülő ilyenkor részletesen beszélhet gyermekéről, 
kifejtheti azokat a fontos momentumokat, amelyeket a jelentkezési lapon nem állt módjában részletezni, a 
tanárok pedig olyan kérdéseket vethetnek fel, melyek a beadott anyag alapján lényegesnek tűnnek. 
Természetesen a szülők is feltesznek olyan kérdéseket, melyekre az előadások alapján nem sikerült választ 
kapniuk.  

A gyermekek számára szervezett játékos ismerkedésen a foglalkozáson részt vevő pedagógusoknak alkalmuk 
van az iskolába jelentkező gyermekek alaposabb megismerésére. A személyes találkozók végén a tanárok 
összegzik a tapasztalataikat, és összeállítják az osztályt. A felvételre javasolt gyermekeket a Tanári Kollégium 
egyetértésével vesszük fel az osztályba. 

A leendő osztálytanító ellátogat a különböző óvodai csoportokba is, hogy eljövendő tanítványait az óvodai 
tevékenységen belül is megismerhesse. 

Felvétel a magasabb osztályokba 

Rendszeresen előfordul, hogy tanév közben, vagy az új tanév kezdetén jelentkeznek szülők felvételi 
kérelemmel. Ilyen esetben az osztálytanító (-kísérő) az osztályban tanító kollégáival együtt mérlegeli, hogy az 
osztály tud-e újabb gyermeket befogadni. A felvételi két hétig tartó, az érintett osztályban történő hospitálás 
keretei között zajlik, módját és a felvétel kritériumait a gyermek életkora és az illető osztály összetétele 
határozza meg. Ezt az iskola a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíti. A felvételről minden esetben a 
tanári kollégium hoz döntést, aminek eredményéről értesíti a a szülőket. 

Felvétel a középiskolába 

A Waldorf-középiskolákba történő jelentkezés a középiskolai felvételi eljárás keretében a KIR-rendszeren 
keresztül történik. 

Az osztályközösség megtartása érdekében a Waldorf-iskola törekszik a tanulók helyzetét egyénileg mérlegelve 
az osztályismétlés elkerülésére 

12. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 
terv 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- megismerjék az elsősegélynyújtás fogalmát,  
- felismerjék a veszélyhelyzeteket,  
- megismerjék a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit,  
- elsajátítsák a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat,  
- megismerkedjenek a mentőszolgálat működésével, elsajátítsák a mentő hívásának módját 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai feladatok: 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten foglalkozzanak a legfontosabb elsősegély-nyújtási 
alapismeretekkel a tanórai és a tanórán kívüli egyéb foglalkozások keretében, 
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- a tanulóknak az alapvető elsősegély-nyújtási módok bemutatása, gyakorlásuk 
- elsősegélynyújtásra kiképzett pedagógus jelenléte az iskolában, és a pedagógusok elsősegély-

nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésen való részvételének támogatása 
- iskolai elsősegélyhely, elsősegélynyújtó felszerelések biztosítása, tanulókkal való 

megismertetése  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását szolgáló iskolai tevékenységek, az egyes tantárgyak 
tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek: 

 

Tantárgy Elsősegély-nyújtási alapismeret 

természetismeret, biológia sérülések ellátása, allergiás tünetek, kezelése, vérzések csillapítása, 
légzési akadályok elhárítása, rovarcsípések enyhítése, újraélesztés 
alapfogásai 

kémia, fizika vegyszerek és mérgek hatásai, forrázás veszélyei és kezelése, égési 
sérülések és azok ellátása, gázok okozta mérgezés tünetei és a 
segítségnyújtás módja 

mozgás és testnevelés, dráma esés, húzódás, rándulás, ficam tünetei és kezelése, teendők komolyabb 
sportsérülések esetén 

vizuális kultúra: festés, rajz-grafika festékek, ragasztók káros hatásai és tünetei 

informatika számítógép káros hatásai és a felelős használat elsajátításának módja 

kertművelés, kézművesség szerszámok, eszközök sérülésveszélyei, a sérülések ellátása 

zene hangszálak sérülései és a probléma megelőzése 

 
osztályfőnöki órák keretében feldolgozott elsősegély-nyújtási alapok 5-8. évfolyamokon: 

- minden évfolyamon rendszeresen felmerülő témák, projektek: nemi felvilágosítás, 
médiaismeret – a szemléletformáló alkalmak célja a tudatos hozzáállás kialakítása és a káros 
következmények kezelése, 

- évente egyszer az iskolaorvos, védőnő bevonásával szervezetten, különösen a következő 
témákban: segítségnyújtás és teendők közlekedési és egyéb balesetek esetén, a mentőszolgálat 
működése, mentő hívásának módja, tanórán kívüli egyéb foglalkozások szervezése 
egészségneveléssel, egészségvédelemmel foglalkozó szakkör, témanap keretében elsősegély-
nyújtási alapismeretekkel való foglalkozás 

A foglalkozások vezetői: az intézmény pedagógusai és diákjai, kortárs segítők, meghívott szakemberek, 
együttműködő szervezetek. 
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13. Írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, számonkérésének rendje 

A tanulók időről időre beszámolnak ismereteik alakulásáról. 

Az epochális rendben tanult közismereti tárgyak tanítására a reggeli tanórában kerül sor. A reggeli tanóra egy 
több részre tagolt, 120 perces egység. A reggeli óra első felében általában úgynevezett ritmikus gyakorlatokra, 
vagy magasabb évfolyamokon retorikai, művészi gyakorlatokra kerül sor, amelynek időtartama és tartalma 
osztályfokonként és tantárgyanként változó. Ezt követi az előző nap tanultak átismétlése. Ez a szóbeli 
számonkérés egyik módja is. További szóbeli számonkérésre kerülhet sor csoportos és egyéni formákban is. A 
tanulók egyéni, szóbeli beszámoltatása történhet előzetes felkészülés alapján, kisbeszámoló vagy projekt 
formájában. Az epochák során a tanulók epocha füzetet vezetnek. Ezek szerkesztése, megfelelő szintű 
helyesírással történő vezetése, esztétikus elrendezése írásbeli és egyszersmind esztétikai követelmény. Az 
epocha füzet tartalmát az epochát tartó tanár ellenőrzi és értékeli. Az írásbeli számonkérés másik formája az 
epochazáró tudáspróba, amely a tanult ismeretek elsajátításának szintjét hivatott ellenőrizni. 

Az epochákon nyújtott teljesítményről részletes szöveges értékelés készül, amit a tanuló a tanév végén kap meg. 
A több tantárgy anyagát és művészeti gyakorlatát ötvöző projektmunkák bemutatása az iskola tanulói 
közösségei előtt is történhet. A közösségi értékelésnek ez a saját fejlesztésű módja nagymértékben javítja a 
tanulók önértékelését. A tanulók gyakran adnak számot egy-egy tanulási szakasz lezárásáról a közösség előtti 
bemutatók formájában, a hónapünnepeken, évszakünnepeken, drámanapokon. Bizonyos tanulmányi szakaszok 
lezárásaként a tanulók nagyobb szabású egyéni és osztályszintű csoportos záró munkát készítenek írásban, 
művészi munkával kiegészítve, amelyet be is mutatnak diáktársaik, szüleik és tanáraik előtt.  

A gyermek terhelése otthoni írásbeli és szóbeli feladatokkal fokozatosan növekszik. A házi feladatok elkészítése 
részben az iskolában történik, részben pedig otthon. Szorgalmazzuk a tanulók zeneiskolai tanulmányait és 
sporttevékenységeit, a házi feladat mértékét ennek figyelembevételével kell meghatároznunk. Az osztálytanító 
figyelemmel kíséri a gyermekek tanulmányi leterheltségét, s az esetleges túlterheltségről beszámol kollégáinak, 
szükség esetén intézkedést kér a házi feladatok csökkentésére. Lehetőséget kell biztosítani a tanulók délutáni, 
szabad, kötetlen időtöltésére is.  

14. Az iskola által alkalmazott értékelés érdemjegyre, osztályzatra való 
átváltásának szabályai 

A szöveges értékelésnek érdemjeggyé történő átváltásának elve 1-4. osztályban: 

- A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket biztosan teljesítette. (5) 
- A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket elérte. (4)  
- A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket részben teljesítette. (3)  
- A továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket elérte. (2)  

 

A szöveges értékelésnek érdemjeggyé történő átváltásának elve a felsőbb osztályokban 5-8. évfolyam: 

- Ezeken az osztályfokokon a tanító irányítása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók 
önálló feladatvégzése, problémamegoldási képessége. Minél hatékonyabban, minél aktívabban 
és figyelmesebben vesznek részt a tanítási-tanulási folyamatban az évek során, a megfelelő 
tanulási eredmények elérése mellett annál inkább képesek egyre növekvő mértékben önállóan 
cselekedni, döntéseket hozni, kutatómunkát végezni, összegezni, csoportosítani, 
megfogalmazni, dramatizálni, stb.  

A szöveges értékelésnek érdemjeggyé történő átváltásának elve az 5-10. évfolyamokon: 

- A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket biztosan teljesítette, és 
biztonsággal képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni.  (5) 
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- A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket elérte, és kevés segítséggel képes 
egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. (4)  

- A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket részben teljesítette, és nagyobb 
mértékű segítséggel képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. (3)  

- A továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket elérte, és nehezen, sok 
segítséggel képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. (2)  

- A félévi értesítőben, illetve az évvégi részletes szöveges bizonyítványban a pedagógusok a fenti 
elvekkel összhangban lévő kifejezéseket, jelzőket használnak a tanulók teljesítményének 
értékelésére, amelyek meghatározóak a szöveges értékelésnek érdemjegyekre történő 
átváltásakor. 

15. Otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 
feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

A Waldorf-iskola az egész napos oktatási feladatot az organikusan felépített órarend segítségével valósítja meg. 
A közismereti tárgyak mellett a mindennapos testmozgás és a komplex művészetoktatás tevékenységei 
nyújtanak lehetőséget az egészséges napirend kialakításához. Így elsősorban az intellektust igénybe vevő 
tárgyak nyitják a napot, majd az idegennyelvek és a készségtárgyak következnek. Az alapfokú művészetoktatás 
tárgyai és a testmozgás általában az egész napos iskolai rend részeként a kötelező tanítási idő végén jelennek 
meg. A kisebbek délutáni foglalkozásaihoz a szabad játékkal és a vezetett tevékenységekkel működő napközi 
ad a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő keretet. 

A tanulók a közismereti tárgyak és az idegen nyelv tárgyak esetében otthoni munkára kapott feladatokat 
elsősorban otthon végzik el. Magasabb évfolyamokon a diákok számára kialakított tanulószoba ad erre 
lehetőséget. 

16. Magasabb évfolyamra lépés feltételei 

Mivel az iskolánk 1-8. osztályában nincsen osztályozás, nincsen egy a gyerekektől független elvárási rendszer, 
így bukás, osztályismétlés sincsen. Minden gyermek haladását saját képességei arányában értékeljük. A felsőbb 
osztályba lépés feltétele az előző osztály kijárása. A hiányzások, betegségek a Waldorf-iskolában minimálisak.  
Így általában a mulasztott órák száma sem indokol osztályismétlést. 

A tanítási-tanulási folyamatot úgy irányítjuk, hogy a tantervben meghatározott tananyagot minden ép értelmű 
gyerek el tudja sajátítani a tanév végére.  

Ha valamely okból kifolyólag mégsem léphet a gyermek következő osztályba (pl. hiányzások száma), a Tanári 
Kollégium külön engedélyével lehetőség van év ismétlésre, amennyiben az érintett osztálytanítók azt a gyermek 
fejlődését támogató intézkedésnek látják. 

A külföldről hozzánk érkező tanulók bizonyítványaikat magyar nyelven benyújtják az iskolatitkárságra, amely 
alapján eldöntésre kerül, melyik osztályfokozatban folytatja a tanuló a tanulmányait. A hatályos törvények 
szerint szülő kérésére nem lehet alacsonyabb osztályfokra felvenni a tanulót. 

17. Iskolaváltás, tanuló átvételének szabályai, szükség esetén különbözeti 
vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy 
évfolyamismétléssel 

Az iskolánkat elhagyni kívánó tanuló tanulmányi eredményének dokumentálására az alábbi szabályok 
vonatkoznak: 

Amennyiben az átiratkozási ügyintézés során tisztázódik, hogy a befogadó intézmény elfogadja a szöveges 
értékelést, az átiratkozás a törvényben előírt rendben, a határidők betartásával megy végbe.  
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Amennyiben a befogadó intézmény jelzi, hogy csak érdemjegyes osztályzatot tud elfogadni, az osztálytanító 
gondoskodik arról, hogy a szöveges értékelésben, és az értékelési szabályok alapján készült záradékban 
foglaltak alapján a tanuló megkapja az érdemjegyeket a szükséges évfolyamokon. Ebben az esetben az 
érdemjegyek bekerülnek a szükséges dokumentumokba is.  

Az iskolánkba beiratkozni szándékozó tanulók esetén meg kell győződnünk arról, hogy a beiratkozásnak nincs 
akadálya. A szülő nyilatkozik arról, hogy tisztában van az iskola beiratkozási módjával, tantervi és működési 
sajátosságaival, s gyermeke rendelkezik-e olyan szakértői véleménnyel, egyéb dokumentummal, amit a 
beiskolázásnál figyelembe kell venni, vagy amely ismeretek hiánya megalapozatlan döntést eredményezhet a 
gyermek tanulói jogviszonyának létesítése tekintetében. A tanári konferencia minden egyes tagja a tanári 
konferencia ülésen értesül a jelentkezés tényéről. A gyermek két héten át az érintett osztályban hospitál, részt 
vesz az idő alatt a teljes tanítási-tanulási folyamatban. E két hét alatt az adott osztály osztálytanítója, szaktanárai 
és az gyermekkel találkozó, kapcsolatot teremtő tanárok megfigyeléseket, tapasztalatokat gyűjtenek a jelentkező 
gyermekről. Ennek a tapasztalatnak a birtokában hoz a gyermekfelvételről döntést a teljes tanári kollégium. 
Tanulófelvétel szorgalmi időszakban történik, lehetőleg a tanév elejétől él. A hospitálási időszak kijelölésekor 
lehetőség szerint kerülve a tanév első és a tanév utolsó hónapját. 

18. Sajátos pedagógiai módszerek – témanapok, témahetek, 
projektoktatás 

Az oktatás és az iskolai élet szervezése, az óra és napirendek kialakítása az életkori sajátosságoknak és a tanítás 
ritmusának figyelembe vételével történik. A Waldorf-iskola a tantárgyak sajátosságából adódóan a tanítást fő 
és szakoktatás szerint tagolja. Ez didaktikai forma szerint epochális tanításnak és a szakóráknak felel meg: az 
olyan elméleti, művészeti és gyakorlati tantárgyak, amelyek esetében egy kerek, lezárt témát tárgyalunk, 
epochális oktatás formájában jelennek meg, más tárgyakat – főleg ha állandó gyakorlást igényelnek – 
szakórákban tanítunk. A főoktatás tipikus tantárgyai: anyanyelv, matematika-geometria, földrajz-gazdasági 
ismeretek, történelem-társadalmi ismeretek, természetrajz-biológia, fizika, kémia, esztétika. A tapasztalat 
szerint az anyanyelvi és a matematikai ismeretek és kompetencia megszerzése érdekében a második elem – az 
állandó gyakorlás – is fontos a tanításban és a tanulásban. A tantervben ezért jelennek meg az epochák mellett 
az anyanyelvi és a matematika szakórák is. Más tantárgyakat a szakórák hagyományos rendjében tanítunk. 
Amennyiben azonban a művészeti, kézműves-gyakorlati tárgyak vagy az idegen nyelvek esetében összefüggő 
feladat vagy projekt jellegű munka adódik, akkor ezeket is lehet természetesen tömbösített formában, 
epochálisan tanítani. 

A tanterv minden tanuló számára kötelező. A Waldorf-iskolákra nem jellemző a nemek szerinti csoportbontás. 
Az olyan tárgyak óráin is, mint kézimunka, kertművelés vagy kézművesség a lányok és fiúk egyaránt részt 
vesznek. Csoportbontás ugyan előfordul, de ez nem nemek vagy teljesítmény szerint történik, a legfontosabb 
szempont mindig az, hogy a létszám és a képességek tekintetében is kiegyenlített legyen a csoport. Kivételt 
képezhetnek az idegen nyelvek, amelyeknél a képesség vagy teljesítmény szerinti differenciálás is lehetséges. 

A tananyag elsajátításának formájához tartozik az önálló munkákra való felkészülés is: ezek az ún. projektek és 
éves munkák, amelyek során a tananyag alkotó jellegű feldolgozása a feladat, az elméleti, művészi és kézműves-
gyakorlati elemek összekapcsolásával. Az iskola mindennapjait átszövik a közösséget alakító és erősítő 
tevékenységek: hónap/évszakünnepek, az éves ritmushoz igazodó ünnepek, tanulói gyakorlatok, kirándulások, 
színdarabok.  

19. Művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményei és 
témakörei 

Alapfokú képzés és művészeti alapvizsga 
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A művészeti képzés alapfokú szakasza az 1-8. évfolyamokat foglalja magában, ezt a szakaszt zárja a művészeti 
alapvizsga. A nyolcadik tanév során a tanulók 'éves munkát' végeznek, mely egy szabadon választott témának 
elméleti, művészeti és gyakorlati összetevőket tartalmazó feldolgozása. Része egy „mestermunka”, mely egy 
tárgy művészi kivitelezésű megvalósítása, illetve előadóművészeti tárgy választása esetén élőben bemutatott 
zenei vagy színi alkotás. 

A vizsga menete és értékelése 

Az alapfokú művészeti vizsga a gyerekek 8. osztályos éves munkájának része. Az alapfokú művészeti vizsga, 
az éves munka szóbeli előadása elsősorban az osztály és a szülők (esetleg más meghívott tanárok és diákok) 
előtt viszonylag szűk, zárt körben zajlik. A szóbeli előadás keretében a gyerekek szabadon mesélnek az általuk 
végzett munkáról, a személyes élményeikről és benyomásaikról. Fontos szempont, hogy a gyakorlati-művészeti 
munkájuk álljon az előadásuk középpontjában is, és lehetőleg kerüljék az általuk át nem élt vagy nem tapasztalt 
„tudományos” magyarázatokat. Az előadást követően a hallgatóság kérdéseket tehet fel az előadónak, aki ezáltal 
is bizonyíthatja az adott témában való jártasságát. 

A korábban leadott írásbeli munkát, a gyerekek által maguk készített gyakorlati-művészeti munkát és a szóbeli 
előadást egyaránt az osztálytanító értékeli. Az osztálytanító írásos értékelése az év végi szöveges értékelés, az 
év végi bizonyítvány része. 

20. SNI-tanulók – fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő 
program 

Iskolánk nem fogad sajátos nevelési igényű gyermekeket. 
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V. Záradék a módosított pedagógiai program elfogadásáról 

ZÁRADÉK 

A pedagógiai program az átdolgozott Waldorf-kerettanterv 2020 alapján, azzal egyezően készült, a 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendeletben elvárt, a Waldorf-kerettantervben nem érintett pedagógiai program tartalmak 
kiegészítő szabályozásával. 

A pedagógiai program nem tartalmaz olyan rendelkezést, amelyből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, 
ezért a fenntartó egyetértésének beszerzése az Nkt. 26. § (1) bek. alapján nem volt szükséges. 

A Tanári Kollégium az iskola pedagógiai programját 2020. április 29-én elfogadta és jóváhagyta. 

 

 

A Tanári Kollégium képviseletében: 

 

 

                                                                                                …………………………………. 

Ocskay Eszter 

intézményvezető 
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VI. Melléklet 

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve 2020 
 


