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AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI  
 

 

Intézmény neve: 

Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

Intézmény rövid neve:  

Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI  

Intézmény székhelye:  

8000 Székesfehérvár, Berényi út 101.  

Intézmény telephelyei:  

8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 6-8.  

Intézmény fenntartója:  

Székesfehérvári Waldorf Egyesület  

Intézmény alapításának éve: 

2015 

Az intézmény felügyeleti szervei: 

A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét az Emberi Erőforrások 

Minisztere, az intézmény törvényességi és szakmai felügyeletét a fenntartó 

gyakorolja.  

Intézmény jogállása:  

önálló jogi személy  

Intézmény típusa: 

óvoda és általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola  
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1. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 

 
 

Székesfehérváron már az 1990-es évek közepétől jelen voltak kisebb nagyobb 

csoportok, akik  a helyi Waldorf iskola megalapítását szorgalmazták. Ezek az alapító körök 

egymásba átfolyva, sokszor szinte láthatatlan átmenetet képeztek. Gondolatilag, 

együttérzőleg segítették egymást. Közel húsz év után 2013-ban egy olyan közösség tudott 

alakulni, akik sokszínű képességeik révén elég erőt éreztek magukban és egymásban, hogy 

vigyék tovább az alapítás folyamatát. 2015-ben megalapították a Tündérzug Waldorf 

Óvodát. Szintén ugyanebben az évben Velencei-tó környéki szerveződés is bekapcsolódott 

és közösen alapították a Fehér Vár Waldorf Általános Iskolát. A névválasztással a 

székhelyen kívül a tisztaságra, a védelemre és az összetartó erőre szeretett volna utalni. 

Később a két intézmény egyesült és közösen a Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola 

és AMI nevet viselik. 
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2. AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
 

 Az Iskola rövid bemutatása 

 

Az első a 2015/16-os tanévünk volt, amikor 3 osztállyal (1. osztály, 2. osztály és 3.-

4. összevont osztály) sikerült elindulni. Az első év tapasztalatai és az időközben 

megnövekedett osztálylétszám alapján úgy döntöttünk, hogy a 2016/17-es tanévben az 

összevont osztályt külön osztályokra bontjuk, ezzel is tanulóink még inkább életkoruknak 

megfelelő fejlődését biztosítva.  2019/20 tanévre az iskola teljes, minden évfolyamon egy 

osztállyal működik.  

2016-ban a legmagasabb osztályfokú osztály már egész közel került ahhoz, hogy 

középiskolás korú legyen. El kellett gondolkozni a folytatáson. Ez év tavaszán az 

intézmény alapító körén belül felmerült annak a gondolata, hogy ősszel egy munkacsoport 

álljon fel, akinek ekkor még az volt a célja, hogy információkat gyűjtsön a már működő 

gimnáziumokról. Majd ez a munka alakult át egy folyamatos építkezéssé.  

Az információkból döntések születtek, partnereket kerestünk, és találkoztunk 

mentorunkkal Sam Bettsel, aki több ilyen alapítást már végig kísért. A vele való közös 

munka eredményeképpen elindítottunk egy előadássorozatot, aminek több célja volt.  

Az egyik, hogy a saját közösségünk ismerkedjen a gimnáziumi élettel, olyan tapasztalt 

tanárokon keresztül, akik hitelesen be tudják ezt mutatni nekünk.  Ezek a rendezvények 

alkalmat adtak arra is, hogy a város, az iskolánkon kívüli érdeklődők is megismerhessék a 

leendő gimnáziumot. 

Ezen kívül fontosnak tartottuk, hogy a pedagógus kör, egy hosszabb folyamat révén, 

beszélgetéseken keresztül kerüljön hozzánk közel, ezért ezek a rendezvények helyt adtak 

szakmai találkozásokra is. 

2019-2020-as tanév már egyértelműen a gimnázium létrehozásáról szólt. Egy 

Alapítói Kör jött létre, 9 fővel szülőkből és tanárokból, akik heti szintű 

feladatuknak tekintették, hogy a gimnáziumot létrehozzák. Szeptemberre már volt egy 

víziónk, ez alapján már tudtuk, hogy milyen tanárokat szeretnénk, és megkezdtük az 

engedélyek, eszközök, berendezések beszerzését.  

2020 szeptemberében indul el az első 9. osztályunk, akik a 13. évig itt tanulhatnak 

és készülhetnek fel az életre, érettségire, felsőoktatási felvételikre. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az intézmény helyi megoldásai a kerettanterv által kijelölt 

keretek között  

 

 

Idegen nyelvek: 

1.-8. évfolyam: angol, francia, német 

Első évfolyamtól nyolcadik osztályig a Waldorf Kerettanterv szerinti óraszámban, két 

idegen nyelvet tanítunk a felsorolt három közül, amelyek kiválasztása a tanári kollégium 

döntése alapján, a szülői igények figyelembevételével történik. 

Az eredményesebb nyelvtanulás érdekében 5. évfolyamtól nagyobb osztálylétszám esetén, 

amennyiben erre szükség van, a nyelvoktatás csoportbontásban zajlik. A csoportok 

kialakítása a tudásszint felmérését követően történik. A tanév során a csoportok között 

lehetséges a váltás. 

 

9.-12. évfolyam: angol, francia, német 

A kilencedik évfolyamtól intézményünkben az angol, német és francia nyelv közül kettő 

választható. A diákok a tudásszintjük felmérését követően csoportbontásban tanulják a két 

választott nyelvet, mely lehetővé teszi a differenciált oktatást. 
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Idegen nyelv tanítása kezdő szinttől a 9.-12. évfolyamokon  

A gimnáziumba jelentkező diákok három idegen nyelv közül választhatnak kettőt, 

amely nyelveket a 9.-12. évfolyamon azonos óraszámban tanulnak, a Waldorf 

kerettantervben előírt heti 3-3 tanórában, alapvetően a kerettantervben rögzített elvek és 

tematika szerint. 

 

A nyelvválasztás során nem feltétel egyik választott idegen nyelv esetében sem a 

korábbi években szerzett nyelvismeret, ezért diákjaink a választott két idegen nyelvet a 9. 

évfolyam elején felmért tudásszint alapján csoportbontásban tanulják. Ez lehetővé teszi a 

nyelvismeret differenciált, már meglévő tudásra alapozott tanítását. Az így kialakuló 

különböző szintű nyelvi csoportokban való tanulás lehetővé teszi a diákok számára, hogy a 

választott idegen nyelvek elsajátításában elérjék a tantervi tanulmányi célokat. A 

tizenkettedik osztály végén a tanulók egy része elérheti a B1 szintet legalább az egyik 

nyelvből, számukra a tizenharmadik osztály célja lehet a B2 szint vagy a másik nyelvből a 

B1 szint elérése. Aki tizenkettedik osztályban nem teszi le a középszintű érettségit az első 

idegen nyelvből, annak a tizenharmadik osztályban biztosítjuk a célirányos felkészülést.  

 

Az előzetes nyelvismeret nélkül kezdett idegen nyelvi tanítási metodika fő 

sajátosságai (harmonizálva a Waldorf Kerettanterv 2020 idegen nyelvtanítási módszereinek 

integrálásával) a következők: 

A diákok teljesen az alapoktól ismerkednek a nyelv hangzásával, szókincsével, nyelvtani 

rendszerével. Ebben az életkorban vonzzák őket a ragozási táblázatok, szabályok, 

összefoglalások, amelyek segítik a nyelv struktúrájának átláthatóságát. Az olvasandó 

szövegek nyelvi szintjét fokozatosan, a diákok nyelvi képességeinek megfelelően emeljük. 

Ezáltal bővül a szókincsük, megerősödik, tudatosodik a nyelv nyelvtani rendszere. Az 

önálló szövegfeldolgozás, idegen nyelvű színdarab bemutatása is lehetőség a nyelv további 

elmélyítésére. A társalgás az órák fontos eleme: szituációs játékok, szóbeli 

beszédgyakorlatok segítik készségszintre emelni a tanult kifejezéseket, nyelvtani 

szabályokat; segítik bővíteni a diákok szókincsét, beszédkészségét és a társalgási szint 

elmélyítését. 

 

Fejlesztési célok: 

- A diákok hallás és olvasás útján megértsenek egy másik nyelvet, mind írásban, mind 

szóban ki tudják magukat fejezni. 
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- A diákok pozitívan forduljanak a más kultúrájú és nyelvű népekhez, empátiát 

alakítsanak ki mások szemlélete iránt. 

- A diákok megismerjék az adott nyelven beszélő népek karakterét, kultúráját, 

szokásait, betekintést nyerjenek történelmébe, földrajzába, irodalmába. 

- A diákok az adott nyelvvel az eredeti kultúrkörnyezetben is találkozzanak. Ennek 

érdekében keressük a lehetőségét a más osztályokkal való találkozásnak, külföldi 

látogatásoknak, cserekapcsolatoknak. 

Várható eredmények a 12. osztály végére: 

- A diákok - képességeik szerint - hallás és olvasás útján egy másik nyelvet 

megértenek; 

- a diákok - képességeik szerint - szóban és írásban ki tudják magukat fejezni; 

- a diákok betekintést kapnak a másik nyelvterületen élők kultúrájába, szokásaiba. 

Négy éven keresztül, heti 3 órai nyelvtanulással a diákoknak lehetőségük van a 12. 

évfolyamban középszintű vagy igény szerint emeltszintű érettségit tenni a választott idegen 

nyelvből. 

 

 

Művészetoktatás: 

A heti 54 óra/ tanév művészeti tantárgyakat vagy az előírt heti óraszámban vagy tanéven 

belüli átcsoportosítással, az adott évfolyam pedagógiai szükségleteit és az órarendi 

lehetőségeket figyelembe véve tartjuk meg. 

 

 

Ének-zene:  

5. osztályban heti 2 zeneórát tartunk, a második zeneórát szabadon választható tantárgyként 

ajánljuk fel. 

 

 

Kertművelés: 

A Kertművelés tantárgyat az iskola aktuális lehetőségeinek függvényében az egyes 

évfolyamok projekt-szerűen is megszervezhetik. 
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Kémia: 

 

9. évfolyam Tematikai egység / fejlesztési cél A szerves kémia azon területe kerül 

megtárgyalásra, amelynek még valóban nagyon sok köze van az élő szervezetekhez, az 

életfolyamatokhoz. Az életkori sajátosságoknak megfelelően a megfigyelések a 

természetes előfordulásuk helyén történnek, melyekre tanulmányi kirándulások során kerül 

sor. A folyamatokban történő gondolkodás ápolása fontos cél, ezt olyan kémiai anyagok 

kapcsán igyekszünk megmutatni, melyek komoly érdeklődésre tartanak számot ebben az 

életkorban (alkohol, illatanyagok, kőolajszármazékok). Ennek tükrében kémiai kísérleteket 

nem végeznek a diákok az iskolában. 

10. évfolyam Tematikai egység / fejlesztési cél A gondolkodási rendszer alakításának fontos 

lépése a kvantitatív gondolkodás megerősítése, az ebben történő magabiztos tájékozódás. 

A sók témaköréhez kapcsolódó sztöchiometria alkalmas ennek kigyakorlására. A sók 

sokféleségében működő azonos logika átlátása rendet teremthet a látszólagos 

összevisszaságban, s ennek kigyakorlása fontos alapját adhatja a világ értő szemlélésének. 

A kémiai kísérletek bevezetése is ebben az életkorban történik 

 

 

 

 A pedagógiai program egyéb olyan részei, melyeket a Waldorf-

kerettanterv nem szabályoz, illetve amelyeket az intézmény 

fontosnak tart kiemelni, kiegészíteni 

 

IV.1. A nevelési program kiegészítő részei, melyek nem, vagy csak részben 

szerepelnek a Waldorf-kerettantervben 

 

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

 

Iskolánk a családok világnézetétől, vallási és faji hovatartozásától függetlenül fogad 

be gyermekeket.  

 

Felvétel első osztályba 

 

A tanévente induló első osztályokat az osztály leendő osztálytanítója (ha már ismert) 

és a Tanári Kollégium közösen alakítja ki. Az Iskola pedagógiai célkitűzése a gyermek 
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harmonikus fejlődése, ezért a felvételre jelentkezőknél nem a jövőben várható tanulmányi 

teljesítmény a felvétel kritériuma. Az osztályok kialakításánál az Iskola a Waldorf-

kerettantervnek az osztályösszetétel pedagógiai elveire vonatkozó rendelkezéseit tartja 

szem előtt, törekszik a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek közötti 

egyensúly és a nemek kiegyenlítettségének megteremtésére, a kiemelt figyelmet igénylő 

tanulók megfelelő arányára, emellett figyelembe veszi a szülők iskolaválasztási 

szempontjait. 

A felvételre jelentkezés a kitöltött jelentkezési lap benyújtásával történik, ezt 

követően az Iskola a jelentkezőket személyes találkozóra hívja: a gyermekek játékos 

ismerkedésen, a szülők beszélgetésen vesznek részt, amelyek alapján az osztály 

összeállításáért felelős tanári felvételi csoport a gyermekről, a szülőkről, a szülő-gyermek 

kapcsolatról árnyaltabb képet alkothat. A személyes találkozók tapasztalatait összegezve a 

felvételi csoport összeállítja a felvételre javasolt osztályt, amelynek alapján a Tanári 

Kollégium dönt a tanulók felvételéről. A gyermek felvételének feltétele az iskolaérettség 

mellett a Waldorf-pedagógiának és az Iskola működésének a szülők részéről való ismerete, 

elfogadása és támogatása. 

   

A felvétel folyamata 

 

A Tanári Kollégium a tanévnyitó konferencián az első osztály beiskolázásáért 

felelős Beiskolázási Csoportba tanárokat választ. 

A Beiskolázási Csoport feladata: 

- az elsős osztálytanító-jelölt(ek) megkeresése, velük megbeszélés tartása, majd a 

konferencián bemutatásuk, 

- a Waldorf-pedagógiát és az Iskolát bemutató előadássorozat és nyílt nap szervezése, 

annak meghirdetése a leendő első osztályos tanulók szülei felé, 

-  a jelentkezési lapok kiadása és összegyűjtése, 

- a játékos ismerkedő találkozók időpontjának, módjának meghatározása a 

jelentkezések alapján és a szülők írásbeli értesítése az időpontokról, 

- a játékos ismerkedés és a szülőkkel való beszélgetés megszervezése és 

lebonyolítása, tapasztalatainak dokumentálása, 

- a jelentkezési lapok adattartalma, a játékos ismerkedés és szülői beszélgetések 

írásbeli anyagának összegzése, és ennek alapján az első osztály összetételére javaslat 

készítése a Tanári Kollégium felé, 

- a tanári konferencián a javaslat megvitatása és döntés a felvételi kérelmekről, 
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- a szülők írásbeli értesítése a gyermek felvételéről, illetve a kérelem elutasítása esetén 

indokolt határozat megküldése és értesítés az esetleges várakozó listára kerülésről, 

- a felvett tanulók tanulói jogviszonyáról az Iskola és a szülők között írásbeli 

megállapodás megkötése. 

 

Átvétel/felvétel magasabb évfolyamokba 

 

Tanév közben magasabb osztályokba vagy a felvételi időszakot követően az első 

osztályba történő jelentkezés már meglévő, kialakult osztályközösséget érint, ezért az 

osztálytanító az osztályban tanító pedagógusokkal együtt mérlegeli, hogy tud-e az osztály 

újabb gyermeket befogadni. Ilyen esetekben az elsődleges mérlegelési szempont a meglévő 

osztályközösség összetétele, befogadó képessége, a felvételi idején aktuális állapota és 

helyzete, és ehhez képest a felvételre jelentkező várható jövőbeni sikeres beilleszkedésének 

lehetősége. Az Iskola általános iskolai Tanári Kollégiuma minden esetben körültekintően 

mérlegeli e körülményeket egyenként és összességükben is, és mindezek alapján 

pedagógiai meggyőződésére alapítva hoz egyedi döntést a felvétel kérdésében. 

 

 

Átlépés a kilencedik osztályba 

 

Az Iskola 13 évfolyammal működő egységes iskolaként az általános iskola mellett a 

gimnázium feladatát is ellátja, így az általános iskolai tanulói számára a gimnáziumi 

szakasz a tanulmányok egyenes folytatásaként jelenik meg; az Iskola pedagógiai programja 

meghatározza a tanuló részére a folyamatos tovább haladás feltételeit, annak tartalmi és 

szervezeti követelményeit.  

 

Átvétel a kilencedik osztályba 

 

A felsőtagozatos Tanári Kollégium tanévente a felső tagozatban tanító tanárok közül 

5 fős csoportot választ a középiskolai tovább haladás és felvételi lebonyolítására, amelynek 

egyik tagja lehetőség szerint a leendő kilencedik osztály osztálykísérője. A csoport feladata: 

a Waldorf-pedagógiát és a felsőtagozat (gimnázium) sajátosságait bemutató 

előadássorozat és nyílt nap szervezése, annak meghirdetése a leendő kilencedik 

osztályos diákok és szüleik felé, 
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- az ismerkedő találkozók időpontjának, módjának meghatározása a jelentkezések 

alapján és a szülők írásbeli értesítése az időpontokról, 

- az ismerkedés és a szülőkkel való beszélgetés megszervezése és lebonyolítása, 

tapasztalatainak dokumentálása 

- a jelentkezési lapok adattartalma, az ismerkedés és szülői beszélgetések írásbeli 

anyagának összegzése, és ennek alapján a kilencedik osztály összetételére javaslat 

készítése a felsőtagozatos Tanári Kollégium felé, 

- a felsőtagozatos tanári konferencián a javaslat megvitatása és döntés a felvételi 

kérelmekről. 

 

Másik általános iskolából felvételre jelentkező tanulókkal és szüleikkel külön-külön 

ismerkedő és motivációs beszélgetéseket folytat a felsős tanári csoport, esetükben az 

előbbieken túl tájékozódik az Iskola választásának indokairól, a nem Waldorf-iskolából 

érkező jelentkezőnél továbbá a Waldorf-pedagógia választásának alaposságáról is 

igyekszik meggyőződni. A diákokkal csapat és/vagy csoportmunka is tartható. A csoport a 

döntésnél nyomatékkal veszi figyelembe, hogy a jelentkező fiatal mennyire motivált a 

tanulásban, a munkában és egyáltalán a világ megismerésében; a szülők mennyire állnak 

valós nevelő támogatással a fiatal mögött és mennyire érzékelhető az iskola szellemiségével 

rokon nevelési alap. További szempontok: a tanuló önállósága, tanulási folyamatokban való 

jelenléte, szociális érettsége. A hagyományos értelemben vett írásbeli vagy szóbeli felvételi 

vizsga nincs, de figyelembe vesszük a diák eddigi tanulmányi eredményeit.  

Egységes iskola lévén az Iskola 8. osztályos tanulóinak többsége a középfokú 

tanulmányait az Iskolában folytatja, így nem alakul új osztály a középiskolai felvételivel, 

hanem meglévő osztályközösségbe érkeznek - korlátozott számban - új tanulók. A 

tanulófelvételről való döntéshozatal során ezért mérlegelési szempont a meglévő osztály 

összetétele, befogadó képessége, a felvételi idején aktuális állapota és helyzete, illetve a 

felvételre jelentkezők száma, köre. A felsőtagozatos Tanári Kollégium minden esetben 

körültekintően mérlegeli e körülményeket egyenként és összességükben, és mindezek 

alapján pedagógiai meggyőződésére alapítva hoz egyedi döntést a felvétel kérdésében.  

 

A szülők tájékoztatása  

 

A megalapozott iskolaválasztás érdekében a tanulófelvétel során az Iskola a szülőket 

részletesen tájékoztatja a Waldorf-pedagógia szerinti intézményi működés sajátosságairól: 

a sajátos alternatív pedagógiáról, a szülői felelősségvállalásról egyfelől gyermeke iskolai 

nevelése-oktatását, másfelől a szülői közösség tagjaként az intézményfenntartás 
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támogatását illetően. Tájékoztatja a szülőket a szervezeti és működési sajátosságokról, az 

Iskola közösségi életéről, szokásrendjéről. Felhívja a szülő figyelmét az iskolai 

alapdokumentumok (pedagógiai program, SzMSz, házirend) tanulmányozására, illetve 

fontosabb rendelkezéseikkel a tájékoztatás során a szülőket megismerteti. A szülők 

tájékoztatása újonnan induló első osztályba történő felvétel esetén a beiskolázási csoport, 

meglévő osztályba történő felvételkor az osztálytanító, osztálykísérő feladata.  

 

 

 A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei, gimnáziumi szóbeli felvételi vizsga követelményei 

 

A Waldorf-pedagógia a folyamatos tanulói jelenlétre és munkára építve a tanuló 

teljes tanévi munkáját és fejlődését átfogóan értékeli, a tanulmányok alatti vizsgák ezért 

csak kivételesen jelennek meg, ezeket az Iskola a jogszabályi előírások betartásával 

szervezi meg. 

Közvetlen tantárgyi vizsgakövetelmények az Iskolában az 1-12. évfolyam alatt 

nincsenek, azonban a 8. és 12. év zárásával minden tanuló számára kötelező tantervi 

teljesítmény a 8. osztályban éves munka, a 12. osztályban pedig diplomamunka elkészítése, 

amelyek egyben a művészeti alapvizsgának, illetve művészeti záróvizsgának felelnek meg 

a ’Waldorf művészeti nevelés’ alapfokú művészetoktatási tanulmányokban.  

A kilencedik osztályba lépéskor hagyományos értelemben vett írásbeli vagy szóbeli 

vizsgát nem tartunk.  

 

 

 

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

1. 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 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai feladatok: 
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- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten foglalkozzanak a legfontosabb 

elsősegély-nyújtási alapismeretekkel a tanórai és a tanórán kívüli egyéb 

foglalkozások keretében, 

- 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  

 

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását szolgáló iskolai tevékenységek 

 

a) 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 

 

b) osztályfőnöki órák keretében feldolgozott elsősegély-nyújtási alapok  
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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, 

9-12. évfolyamokon rendszeresen a következő témákban: 

– drogprevenció (tudatmódosító- és kábító szerek hatása, használatuk veszélyei), 

– egyéb függőségek veszélyei és kezelése, például: cigaretta, alkohol, játék, virtuális világ. 

 

c) 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. 

 

Kiemelten fontos a diákok életmentő ismereteinek, tettrekészségének fejlesztése. A 

tanulók gyakorlati és az életben alkalmazható dolgok iránti igényét a 10. osztályban egy 

elsősegély gyakorlattal elégíthetjük ki. Növeli a diákok belső biztonságérzetét, ha képessé 

válnak arra, hogy azt tegyék, amit egy adott helyzet adott pillanata megkíván. A diákok az 

elsősegélynyújtási alapismereteiket két alkalommal, külső helyszínen: a Székesfehérvári 

Mentőállomáson szerzik meg: 

Október 16. Újraélesztés Nemzetközi napja 

Május 10. Mentők napja 

 

 

 

 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatokban való részvételi jogai, 

ezek gyakorlásának rendje  

 

Diákkörök és diákönkormányzatok 
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Diákkörök 

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére a házirendben meghatározottak 

szerint diákköröket hozhatnak létre. A diákkörök létrejöttét és működését a Tanári 

Kollégium segíti. A diákkörök – a Tanári Kollégium véleményének meghallgatásával – 

döntenek saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, tisztségviselőik 

megválasztásában, és képviseltethetik magukat a diákönkormányzatban. 

 

Diákönkormányzat 

A tanulók és diákköreik diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, alapvető feladata a tanulói 

érdekképviselet, önszerveződés megvalósítása, a felső tagozaton Iskola döntési 

folyamataiban való részvétel. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt pedagógus 

segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára a Tanári Kollégium bíz meg az SzMSz-ben 

rögzített időtartamra. A Tanári Kollégium rendszeresen tájékozódik a diákönkormányzat 

munkáját támogató tanártól a diákönkormányzat működéséről. 

 

A diákönkormányzat a Tanári Kollégium véleményének kikérésével dönt: saját 

működéséről, a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei 

gyakorlásáról, tájékoztatási rendszeréről, egy tanítás nélküli munkanap programjáról.  

 

A 13 évfolyamos egységes iskola két diákönkormányzattal működik: 

• általános iskolai diákönkormányzat 

• gimnáziumi diákönkormányzat 

 

A diákönkormányzat fontos szerepet játszik abban, hogy a diákok is 

megtapasztalhassák, hogy van beleszólásuk az iskolai életbe, vannak jogaik és ezeket 

miként gyakorolhatják. Megtanulják az önszerveződés formáit, a kulturált vita stílust, 

egymás tiszteletben tartását, toleranciát, és azt, hogyan lehet kompromisszumot 

kötni.  Megjelenhet kreativitásuk, kezdeményezőképességük. Fejlődhet a 

problémamegoldó képességük. 

 

Az általános iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni (és a kérdések 

tárgyalására képviselőjét meg kell hívni): 

• a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,  

• az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,  
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• az egyéb foglalkozások formáinak meghatározásához, 

• az SzMSz-ben meghatározott ügyekben. 

 

A gimnáziumi diákönkormányzat véleményét ki kell kérni (és a kérdések tárgyalására 

képviselőjét meg kell hívni): 

• az SzMSz jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, az 

ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

• a házirend elfogadása előtt,  

• a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,  

• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,  

• az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,  

• az egyéb foglalkozások formáinak meghatározásához, 

• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

• az SzMSz-ben meghatározott ügyekben. 

 

A diákönkormányzat javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat az Iskola 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 

A diákönkormányzat működését saját szervezeti és működési szabályzata határozza 

meg, amelyet a választó tanulóközösség – a Tanári Kollégium jóváhagyásával – fogad el. 

Testületét az általános iskolában középtagozattól osztályonként delegált 2 tanuló alkotja, a 

felsőtagozaton (gimnázium) saját hatáskörben dönthet a delegált tanulók létszámának 

változtatásáról. Tisztségviselőit maga választja saját SZMSZ-e rendelkezései szerint, 

jogosítványait tisztségviselői útján gyakorolja. A diákönkormányzat felnőtt vezetőjét a 

diákönkormányzat felkérése alapján a Tanári Kollégium bízza meg.  

 

Diákközgyűlés 

Az általános iskolában évente egyszer a tanulók tájékoztatására diákközgyűlés 

összehívását kezdeményezheti a diákönkormányzat vezetője. A közgyűlést a Tanári 

Kollégium hívja össze a napirendi pontok nyilvánosságra hozatalával.  

A felsőtagozaton (gimnáziumban) ugyanilyen formában évente kétszer 

kezdeményezhető a diákközgyűlés összehívása. 

 

Diákönkormányzat, diákkörök működési feltételei 
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A diákönkormányzat és a diákkörök az Iskola berendezéseit, termeit térítés nélkül 

igénybe vehetik, ha ez az iskolai oktatást nem zavarja. A diákönkormányzat, diákkörök 

működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat az Iskola az éves költségvetésében irányozza 

elő. A diákönkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról az elvégzendő 

feladatokat mérlegelve a diákközgyűlés dönt, a pénzügyi döntések végrehajtását az elnök 

és a segítő tanár együttesen végzi. A diákönkormányzat támogatást nyújthat a tanulóknak, 

méltánylást érdemlő esetekben (szociális rászorultság, versenyen való részvétel, 

tanulmányút, stb.).  

 

 

 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái; a tanulók, szülők/gondviselők értesítésével 

kapcsolatos szabályok 

 
Pedagógusok és tanulók kapcsolattartása 

 

A tanulók napi személyes kapcsolatban állnak az Iskola pedagógusaival, kiemelten 

osztálytanítójukkal, osztálykísérőjükkel. Egyéni haladásukról osztálytanítójuktól és 

szaktanáraiktól a Waldorf-pedagógia elveinek megfelelő folyamatos szóbeli visszajelzést, 

és írásbeli tájékoztatást kapnak. Az osztályt és az Iskolát érintő kérdésekről elsősorban az 

osztálytanítók, gimnáziumban az osztálykísérők adnak tájékoztatást, továbbá az iskolai 

hirdetőtáblán is megjelennek a tanulóknak vagy a tanulóknak is szóló közlemények.  

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg 

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján jelezhetik a Tanári Kollégiumnak vagy a 

Szülői Kollégiumnak, kérhetik a diákönkormányzat, valamint segítő tanára közvetítését is. 

Sérelem esetén a tanuló a szaktanáraihoz, osztálytanítójához/osztálykísérőjéhez, az 

iskolavezetéshez, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz, a diákönkormányzatot segítő 

tanárhoz és a diákönkormányzat vezetőségéhez fordulhat. 

 

Diákönkormányzattal, diákképviselőkkel, diákkörökkel való kapcsolattartás  

 

A diákönkormányzat egyik feladata, hogy segítse az Iskola tanulói és az 

iskolavezetés közötti kapcsolattartást. A tanulók és közösségeik az iskolai életüket érintő 

bármely kérdésben a diákönkormányzat útján is érvényesíthetik jogaikat. Az 5. osztálytól 

kezdődően az egyes osztályok tanulói a tanév elején megválasztott diákönkormányzati 
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képviselőiken keresztül tartják a kapcsolatot a diákönkormányzat vezetőségével és 

közgyűlésével.  

A diákönkormányzat és az iskolavezetés kapcsolattartását a diákönkormányzat 

munkáját segítő tanár támogatja: segíti a diákönkormányzati munkát és minden fórumon 

képviseli annak érdekeit, napi kapcsolatot tart a tanulókkal iskolai problémáik kezelésében.  

A diákönkormányzat közgyűlése nyilvános, a diákönkormányzat működéséről a 

tanulók tájékoztatást kérhetnek a képviselőktől. A közgyűlésekről a diákönkormányzat az 

üléseket követően az osztályképviselőkön keresztül és faliújságon, az iskolaújságban, 

illetve az Iskola honlapján tájékoztatja a diákokat. A diákönkormányzat mindenki számára 

elérhető az iskolaépületben.  

Az iskolaújság a diákönkormányzathoz tartozó egységek.  

 

Az Iskola az SzMSz-ben meghatározottak szerint biztosítja a diákönkormányzat, 

diákkörök működéséhez szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás  

 

Az egyes szülőkkel, a szülői közösséggel, a Szülői Kollégiummal való megfelelő 

együttműködés, a szülőkkel való kapcsolattartás a Waldorf-iskola kiemelten fontos területe, 

amelynek kialakításáért és gondozásáért a Tanári Kollégium egésze felelősséggel tartozik. 

 

A szülő gyermeke iskolai életéről, tanulmányairól rendszeres visszajelzést kap. A 

tanulók egyéni haladásával kapcsolatos szülői tájékoztatás fórumai és módjai a szülői estek, 

a fogadóórák, az írásbeli visszajelzések a tanulói epocha- és munkafüzetekben, a félévi 

értesítő, az év végi szöveges értékelés, a pedagógusokkal folytatott egyéni beszélgetések, 

családlátogatások.  

 

Szülői estek 

Az Iskola osztályonként rendszeresen, az osztálytanító, gimnáziumban osztálykísérő 

által meghatározott időpontokban szülői esteket tart. A szülői estek és fogadóórák 

időpontjáról az osztálytanító, osztálykísérő elektronikus levélben vagy az iskola közös 

digitális platformján tájékoztatja a szülőket. A szülők a tanév rendjéről, feladatairól, az 

osztályban tanító pedagógusokról a tanév első szülői estjén kapnak részletes és átfogó 

tájékoztatást. Új osztályközösségek első szülői estjén továbbá az osztálytanító, 

osztálykísérő szóban bemutatja a szülőknek az osztályban tanító valamennyi pedagógust. 
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A tanév során az osztálytanítók, gimnáziumban osztálykísérők legalább 2 havi 

rendszerességgel tartanak szülői estet, és ha az osztálytanító, osztálykísérő szükségesnek 

látja, rendkívüli szülői estet is összehívhat.  

A tervezhető szülői estek idejét az iskolai munkaterv évenként tartalmazza.  

 

Szülői fogadóórák  

 

Az iskola valamennyi pedagógusa a munkaterv szerinti időpontokban szülői fogadóórát 

tart. Fogadóórán kívül is van lehetőség a szülő tájékoztatására, a pedagógussal telefonon 

vagy írásban egyeztetett időpontban. 

 

Egyéb fórumok 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg 

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján jelezhetik az intézményvezetőnek, illetve 

a Tanári Kollégiumnak. 

Az Iskola pedagógiai programja, SzMSz-e, házirendje és munkaterve nyilvános, a 

szülők számára is elérhető az Iskola honlapján, továbbá nyomtatott formában a titkárságon 

és a könyvtárban. Ezen túlmenően a pedagógiai programról, az SzMSz-ről, a házirendről 

és a munkatervről az intézményvezetőtől a munkatervben meghatározott intézményvezetői 

fogadóórákon kérhetnek a szülők tájékoztatást.  

 

A szülői szervezettel való kapcsolattartás  

 

Az intézményvezető és a Szülői Kollégium képviselője az együttműködés tartalmát 

és formáját tanévente – az iskolai munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramja alapján 

– egyezteti. A szükség szerint tartott közös megbeszéléseken felül az intézményvezető 

tanévente egyszer a Szülői Kollégium ülésén szervezett szülői fórumon találkozik a 

szülőkkel, ahol tájékoztat az Iskola nevelő-oktató munkájáról, az aktuális feladatokról, 

válaszol a szülői kérdésekre, felvetésekre. Az intézményvezető a Szülői Kollégiumot – 

képviselője útján – rendszeresen tájékoztatja az Iskola pedagógiai tevékenységéről, a 

tanulókat érintő kérdésekről. A tájékoztatás továbbításáról az egyes osztályok szülői 

közössége felé az Szülői Kollégium osztályképviselői gondoskodnak, továbbá az osztályok 

szülői közösségeivel az osztálytanítók, osztálykísérők is közvetlen kapcsolatot ápolnak, és 

a szülői esteken az osztályszintű kérdések mellett az iskolai munka egészéről is 

tájékoztatnak. 

Az intézményvezető elektronikus úton is tájékoztatást nyújt a szülői közösségeknek 

és a Szülői Kollégiumnak az Iskola életét érintő eseményekről. 
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A Szülői Kollégium képviselőjét minden olyan kérdés tárgyalására meg kell hívni, 

amelyben a szülői szervezetet jogszabály vagy a jelen szabályzat értelmében véleményezési 

vagy egyetértési jog illeti meg, továbbá akkor is meg kell hívni, ha az Iskola valamely 

ügyben a szülők segítségét igényli. Az Szülői Kollégium képviselője az e körbe tartozó 

ügyekben tanácskozási joggal vesz részt a tanári konferencián, egyéb testületi ülésen.  

 

Egyéb külső kapcsolatok 

 

Fenntartóval való kapcsolat, Fenntartó – Iskola együttműködésének rendje 

 

Az Iskola kiemelt kapcsolatot ápol fenntartójával, a Székesfehérvári Waldorf 

Egyesülettel. A fenntartó feladata az Iskola működéséhez szükséges jogi keretek és 

gazdasági feltételek megteremtése. A fenntartó a jogszabályban meghatározott 

intézményfenntartói tevékenységet a Tanári Kollégium által hozott döntések 

figyelembevételével látja el, biztosítva és támogatva a Waldorf-kerettantervben deklarált 

iskolai önigazgatást. Az egyesület és az Iskola döntéshozó testületei írásban tájékoztatják 

egymást üléseikről, döntéseikről.  

A fenntartó és az Iskola együttműködésének területeit, az együttműködés formáit és 

szerveit, az SzMSz szabályozza Kapcsolattartás rendje cím alatt. 

 

Egyéb külső kapcsolatok 

Magyar Waldorf Szövetség, Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet 

 

A Magyar Waldorf Szövetséggel és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézettel az alkalmazott Waldorf-pedagógiára és a 

Waldorf-név használati jogára tekintettel az Iskola szoros kapcsolatot ápol.  

 

A Magyar Waldorf Szövetséghez több kötelék is kapcsolja az Iskolát. Egyrészt a 

Szövetség szervezetéhez csatlakozva – tagszervezeteként - része a Waldorf-pedagógia 

magyarországi közösségének. A Szövetség másfelől a Waldorf-kerettanterv és a Waldorf-

névhasználat engedélyezésének jogosultjaként felelős a Waldorf-pedagógia hazai 

minőségvédelméért, amelyre tekintettel az Iskola tevékenységére irányadóak a Szövetség 

keretében elfogadott közösségi szabályok, irányelvek, állásfoglalások és ajánlások mind a 

pedagógia, mind a működés területén.   
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A Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet a Szövetség által alapított és 

fenntartott, a miniszterrel kötött köznevelési szerződés alapján a Waldorf-pedagógia 

területén országos szolgáltatást nyújtó pedagógiai intézet; a Waldorf-iskolák fontos külső 

kapcsolata. Az Iskola rendszeresen igényli és igénybe veszi a Waldorf Ház szakmai 

szolgáltatásait a Waldorf-pedagógia és a tanügyigazgatás területein, így különösen: 

• részt vesz a Waldorf Ház által meghirdetett konzultációkon, szakmai 

konferenciákon, tanácskozásokon, műhelymunkákban, tréningeken, szakértői 

konzultációkon és más szakmai rendezvényeken,  

• bekapcsolódik a Waldorf-pedagógia területén szervezett pedagógus-

továbbképzésekbe, 

• szaktanácsadói, szakértői szolgáltatásait igénybe veszi a pedagógiai munka 

megsegítésére,  

• saját gyakorlati tapasztalatainak továbbításával, adatszolgáltatással, jelzésekkel járul 

hozzá a Waldorf Ház tevékenységéhez, segíti szakmai munkáját. 

 

A Waldorf Házzal való kapcsolattartás és együttműködés az iskolavezetés által 

kialakított informális csatornákon, a Waldorf Ház szakmai rendezvényein való részvétellel, 

illetve az Iskola és a Waldorf Ház között létrejött pedagógiai-szakmai szolgáltatási 

szerződésben meghatározottak szerint történik.  

 

Pedagógiai szakszolgálatok, gyermekjóléti szolgálatok, utazó gyógypedagógusi hálózat 

 

A pedagógiai szakszolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, utazó 

gyógypedagógusi hálózattal az Iskola - mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer része - a 

jogszabályokban meghatározottak szerint tart kapcsolatot.  

 

A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolattartás az intézményvezető feladata, 

amelyben közreműködnek az osztálytanítók, osztálykísérők. A tanulók 

veszélyeztetettségének észlelése, feltárása és jelzése az intézményvezetőnek, az Iskola 

minden pedagógusának feladata. A veszélyeztetettség feltárásában, a megelőzésben a 

gyermekjóléti szolgálat segítséget nyújt, az Iskola pedagógusai pedig az iskolai nevelő-

oktató munka keretei között közreműködnek a gyermekvédelemmel kapcsolatos 

feladatokban. 

Ha az osztálytanító, gimnáziumban osztálykísérő vagy a tanulóval rendszeresen 

foglalkozó bármely pedagógus a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségének 

vagy sajátos nevelési igényének lehetőségét észleli, és a szülővel való közvetlen egyeztetés 
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nem vezetett eredményre, köteles a Tanári Kollégium javaslatát kérni. A Tanári Kollégium 

a pedagógus jelzése alapján javasolja a szülőnek a gyermek nevelési tanácsadói szakértői 

vizsgálatát, és ha a szülő a szakértői vizsgálatot nem kéri, az Iskola jogszabályi 

kötelezettségének megfelelően hatósági eljárást kezdeményez a szülő kötelezése iránt. A 

szülő hatósági úton kötelezhető arra, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési 

tanácsadáson, illetve biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton, a fejlesztő 

foglalkozáson való részvételét. Az osztálytanító, osztálykísérő és a gyermek- 

ifjúságvédelmi felelős a Tanári Kollégium felé való jelzést megelőzően minden esetben 

megkísérli a szülővel a közvetlen egyeztetést a szakértői vizsgálat kérelmezése érdekében.  

A pedagógiai szakszolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, az utazó 

gyógypedagógusi hálózattal való kapcsolattartás történhet együttműködési megállapodás 

alapján, informális csatornákon, levelezéssel, személyes és telefonos megbeszéléseken, 

egyeztetett megbeszéléseken az Iskola és a szakszolgálat munkaterve mentén. Az Iskola 

sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő 

tanulóinak ellátása érdekében a tanulókat nevelő-oktató pedagógusok, továbbá a speciális 

ellátásukat végző pedagógusok révén az Iskola folyamatosan, az éves munkaterv és a 

fejlesztő pedagógusok munkaprogramjában foglalt ütemezés szerint tart kapcsolatot az 

illetékes pedagógiai szakszolgálatokkal. 

 

Iskolaorvos, védőnő 

 

Az iskola-egészségügyi ellátást biztosító iskolaorvossal és védőnővel a tanulók 

egészségi állapotának megóvása érdekében az Iskola közvetlen és rendszeres kapcsolatot 

tart. Közreműködésükkel szervezi a tanulók iskolaorvosi, iskolafogászati, védőnői szűrését, 

a kötelező védőoltásokat. Az iskola-egészségügyi ellátással kapcsolatos részletes 

szabályokat az SzMSz Egészségügyi ellátás c. pontja tartalmazza. 

 

További külső kapcsolatok 

 

Az Iskola a feladatainak megfelelő ellátása érdekében állandó vagy eseti 

kapcsolatban áll a köznevelés területén működő hatóságokkal és szolgáltatókkal, továbbá a 

helyi szervezetekkel, illetve a Waldorf-pedagógiához kapcsolódó szervezetekkel, így: 

• a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalával 

• a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatóságával 

• az illetékes szakhatóságokkal: ÁNTSZ, Tűzoltóság, továbbá NÉBIH, 

munkavédelmi felügyelőség  

• a Könyvtárellátóval, tankönyvkiadókkal, kiadókkal 
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• más Waldorf-iskolákkal és Waldorf-óvodákkal 

• külföldi Waldorf-intézményekkel 

• a helyi önkormányzattal 

• a helyi nevelési-oktatási intézményekkel 

• a helyi közművelődési intézményekkel (Művelődési Központ, múzeumok, értéktár, 

könyvtár, stb.)  

• a helyi médiával. 

 

Az Iskola helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz 

kötődő szervezet nem működhet, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba 

hozható politikai célú tevékenység nem folytatható, az Iskola politikai szervezetekkel nem 

tart kapcsolatot. 

 

Az Iskola külső kapcsolatainak szervezése, felelőse 

 

A külső kapcsolattartás általános megvalósulási formái lehetnek: levelezés, 

személyes és telefonos megbeszélések, csoportos megbeszélések, egyéni segítő 

beszélgetések, előadások, tájékoztatók, közös rendezvények, kölcsönös hospitálások, 

együttműködési megállapodások. A kapcsolattartási módok közül az Iskola azt részesíti 

előnyben - a kapcsolati partnerrel is egyeztetetten - amelyet a felmerült kérdések, 

problémák rendezésére a legmegfelelőbbnek tart, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a 

kapcsolattartás módját jogszabály kötelezően előírja, az Iskola a jogszabályoknak 

megfelelően jár el.  

 

Az Iskola külső kapcsolatainak szervezése és koordinálása, a kapcsolattartás során 

az Iskola képviselete alapvetően az intézményvezető feladata. 

A Tanári Kollégium más pedagógusnak is adhat a külső kapcsolattartásra eseti vagy állandó 

megbízást.  
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IV.2. A helyi tanterv kiegészítő részei, melyek nem szerepelnek a Waldorf-

kerettantervben 

 

 Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

Első osztályban gyakorlatilag a házi feladat ismeretlen, a gyerekek személyiségének 

formálódását a tanítás után elsődlegesen még mindig a szabad játék szolgálja. Ez 

alapvetően az egész alsó tagozatra igaz! Ezzel együtt a második osztálytól megkezdődik az 

otthoni munka szükségességének, mint szokásnak a kialakítása. A házi feladatok ebben az 

életkorban egyszerűek, de érdekesek. Alapvetően nem az ismeretanyag sablonszerű 

begyakorlására irányulnak, hanem a tanulók tananyag iránti érdeklődését hivatottak 

felkelteni és fenntartani. Mennyiségük és minőségük természetesen ugyanúgy az 

életkorhoz igazodik. 4-5. osztálytól kezdve a napi rendszerességet is szolgálva 15-30 

percnyi feladatot kaphatnak a tanulók, illetve a nyelvtanításban is szükség van a rendszeres 

gyakorlásra. 6. osztálytól kezdve a tanítók és a szaktanárok egymással egyeztetve adhatnak 

házi feladatot, de arra törekednek, hogy a házi feladat elvégzéséhez szükséges idő naponta 

maximum fél-másfélórányi feladatot jelentsen. 

 

 

 

 Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, számonkérések rendje 

 

A tanítók a tanulókkal való aktív együttlétben igyekeznek megismerni a diákoknak 

az adott tananyagokban való elmélyülését, tudásának, ismereteinek mértékét. 

Természetesen van a tanítók által irányított beszélgetés, kérdés-felelet, a tanultak 

felidézése, egyéni előadás, amelyből a pedagógusok képet nyerhetnek a tanulók 

előrehaladásáról. A tanulók epochafüzeteinek rendszeres ellenőrzése is lehetőséget ad a 

képalkotásra. 

5-6. osztálytól kezdve pedig rendszeres írásos ellenőrzést is végzünk egy-egy epocha 

lezárására, és százalékosan is visszajelzést adunk a tanulók tudásáról. 

Negyedik osztálytól kapnak a tanulók hosszabb ívű kutató-megfigyelő 

tevékenységet jelentő feladatokat, amelyről írásos napló formátumú szöveget készítenek, 

majd erről néhány perces szóbeli előadás formájában az osztály előtt is beszámolnak. Az 

évek előre haladtával növekszik az ilyen jellegű feladatok száma, a megvalósítás formái is 
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változatosabbak lehetnek (pl. kiegészül művészeti vagy kézműves alkotással, 

csoportmunkában történik, projektek keretében zajlik). 

 

A számonkérés, értékelés célja 

A számonkérés legyen megbízható és érvényes, vagyis a számonkérésnek jól kell 

mérnie azt, amit mér és azt kell mérnie, amit mérni kíván. Az értékelés a tanulás 

folyamatára irányul és nem a tanuló személyére. 

Belső értékelési rendszerünkben folyamatos értékelést valósítunk meg, amelynek 

alapja az aktuális tananyag elsajátításának a különböző módszerekkel történő értékelése. A 

folyamatos értékeléssel nyomon tudjuk követni a tanulók fejlődését. Értékeljük a tanuló 

igyekezetét, önállóságát, ötletességét, ügyességét is. 

Információkat nyújt a pedagógusnak a tanítási-tanulási folyamat eredményességéről, 

mely lehetőséget ad a menet közbeni korrekcióra. Visszajelzést ad a tanulónak, 

pedagógusnak a pedagógiai munka eredményességéről, segíti a tanítási-tanulási folyamat 

innovációját. 

  

A számonkérés alapelvei 

Fontos követelmény, hogy a számonkérés csak azon részére terjedjen ki, amellyel 

kellő mértékben foglalkoztak az órákon 

Legyen objektív és igazságos. Az érzelmek nem befolyásolhatják az értékítéletet. 

A számonkérés csak akkor eredményes, ha hatékonyabb munkára serkent. 

A tanulók és kérésükre a szülők számára lehetővé tesszük a különböző számonkérési 

formák és módszerek megismerését. 

    

Az értékelés alapelvei  

A szöveges értékelés lehetőséget ad arra, hogy alaposan és részletesen, objektíven 

rátekintsünk a diákok teljesítményére, felhívjuk a figyelmüket az erősségeikre és a 

gyengéikre, előremutató javaslatokkal segítjük őket a további munkájukban.  

A folyamatos értékelés jellegénél fogva formatív, nem egy ponton méri meg a 

tanulót, hanem egy bizonyos intervallumon belül összegzi a tanulás folyamatának 

eredményeit, dokumentálja a lépéseit. Lényege: a diákok folyamatosan kapnak 

visszajelzést a munkájukról, az egyes részértékelések (pl. terepmunka dokumentációja, 

kísérletek, dolgozatok, projektek, órai munka füzetmunka, házi feladatok, kiselőadások, 

gyűjtőmunka, epochazáró dolgozat stb.) a folyamat egésze szempontjából kerülnek 

értékelésre. A folyamatos értékelés nyilvánvaló előnye, hogy helyt ad a diák fejlődésének, 
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egy adott időkereten belül többféleképpen lehet eredményt elérni, lehetőség nyílik az 

önszabályozásra, nagyobb a tanulói autonómia és kevésbé stresszes a folyamat.  

  

A szaktanár, a tanév elején, illetve amikor megkezdi a munkát az adott osztállyal, 

csoporttal, a tanulókat tájékoztatja a számonkérés, feladatvégzés, értékelés (általa 

meghatározott) rendjéről, feltételeiről, szabályairól.  

Az értékelés legyen:  

• sokoldalú, tervezett, megbízható, 

• személyre szóló,  

• fejlesztő, ösztönző jellegű,  

• tárgyszerű,  

• a követelményrendszer ismert a tanár, a diák és a szülő előtt.  

Ne legyen:  

• megtorló, fegyelmező jellegű.  

Biztosítsa:  

• a folyamatosságot,  

• a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát. 

Épüljön: 

• az iskolai/munkaközösségi követelményrendszerre.  

Történjen: 

• nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben.  

 

 

 

 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

A magasabb évfolyamra lépés feltétele az 1-10. évfolyamon, hogy a tanuló a 

Waldorf-kerettantervben – és azzal összhangban lévő helyi tantervben – meghatározott 

pedagógiai célkitűzéseket és a továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket 

elérje. 

A fejlesztési követelményeket és a továbbhaladás minimális feltételeit 

évfolyamonként és tantárgyanként a kerettanterv tartalmazza.  

A magasabb évfolyamra lépés feltétele a 11-12. osztályban, hogy a tanulónak az 

adott évfolyam tantárgyi érdemjegyei a tanév végén – az ötfokú skálán – minimálisan a (2) 

osztályzatot elérjék.  
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Amennyiben a magasabb évfolyamra lépés feltételeinek a tanuló nem felel meg vagy 

egyéb okból nem értékelhető a tanuló teljesítménye, akkor a jogszabályok szerint 

osztályozó vagy javító vizsgát tesz. 

A követelményrendszer teljesítésének nehézségei esetén való segítségnyújtási folyamatot 

az SzMSz tartalmazza. 

 

 

 

 Az iskola által alkalmazott szöveges 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, középiskolai felvételi során) szükség lehet arra, hogy a 

tanuló osztályzatokat kapjon, ezért szükséges megfogalmaznunk a szöveges értékelések 

érdemjeggyé történő átalakításának elveit. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ezek az 

érdemjegyek – főleg az alacsonyabb osztályfokokon – nem 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, melyeket a tanterv tartalmaz. E céloknak megfelelően váltjuk át a szöveges 

értékelést érdemjeggyé. 

 

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 továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket nem érte el. (1) 
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A szöveges értékelésnek érdemjeggyé történő átváltásának elve 5-8. évfolyamban: 

 

Ezeken az osztályfokokon a tanító irányítása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a 

tanulók önálló feladatvégzése, probléma-megoldási képessége. Minél hatékonyabban, 

minél aktívabban és figyelmesebben vesznek részt a tanítási-tanulási folyamatban az évek 

során, a megfelelő tanulási eredmények elérése mellett egyre inkább képesek növekvő 

mértékben önállóan cselekedni, döntéseket hozni, kutatómunkát végezni, összegezni, 

csoportosítani, megfogalmazni, dramatizálni, stb. 

 

Ötödik osztálytól megjelenik az epocha, és a szaktárgyak nagyobb tematikus 

egységeinek teljesítése alapján végezhető átváltás a minősítő szavas ötfokú skálára, amikor 

is a tanuló teljesítményét már nem csak önmagához, hanem a megállapított tantervi 

optimum követelményeihez is mérjük. 

 

Az értékelés szempontjai, melyek az érdemjegyet befolyásolják: 

- A tananyag elsajátításának mértéke 

- Felkészülés az órára: házi feladat, felszerelés, szorgalom 

- Órai munka: aktivitás, együttműködés 

- Önálló munka: ötletek, kiselőadások, kutató- és gyűjtőmunkák 

- Epocha- vagy témazáró dolgozat 

- Epocha- vagy témaközi felmérők (szóban, írásban) 

 

5 példás, kiválóan teljesített: 86-100%, 

– A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket biztosan teljesítette, és 

biztonsággal képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. 

 

4 jó, jól teljesített: 74-85% 

– A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket elérte, és kevés segítséggel 

képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. 

 

3 közepes, megfelelően teljesített: 58-73% 

– A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket részben teljesítette, és 

nagyobb mértékű segítséggel képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. 

 

2 elégséges, gyengén teljesített: 46-57% 

– A továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket elérte, és nehezen, sok 

segítséggel képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. 
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1 elégtelen, felzárkóztatásra szorul: 0-45% 

– A továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket nem érte el. 

 

A félévi értesítőben, illetve az év végi 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. 

 

 

9-10. évfolyam 

 

A 9. és a 10. osztályban a szöveges értékelés érdemjegyre átváltása megegyezik az 

első nyolc évfolyam gyakorlatával. E két évfolyamon még több kis-és nagydolgozatok, 

epocha- és témazárók írása, kiselőadások, beszámolók, projektmunkák adnak lehetőséget a 

szöveges, illetve a százalékos értékelésre 

 

11-12. évfolyam 

Pedagógiai alapelvünkből következően a formaív értékelést nem minden esetben 

fordítjuk le osztályzatokra, csak a nagyobb tanulási szakaszokat /epochákat/ lezárandó, 

összefoglaló tudásszint mérő tesztek, dolgozatok, epochazárók, szóbeli beszámolók, 

vizsgák értékelését.  

Ezeken az évfolyamokon érvényesülhet az érdemjegyekkel történő minősítés (az 

ötfokú skála), mivel ez esetben a tanuló teljesítményét nem önmagához, hanem már társai 

teljesítményéhez, illetve a tantervi követelményrendszerhez mérjük.  

A 11. és 12. évfolyam tanulói a fenti elvek alapján osztályzatot is kapnak. 

A tanulók teljesítményének értékelése során meg kell vizsgálni, milyen mértékben 

sajátította el az új ismereteket, birtokába jutott-e az ismeret-, és tapasztalatszerzés aktuális 

formáinak, képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek elvárt alkalmazására és bemutatására. 

Hol tart, illetve hová jutott el a fejlesztett szociális és individuális képességek tekintetében 

és a többi, adott tantárgy által ápolt kulcskompetenciához tartozó képességek, készségek 

terén. 

A szummatív értékelés során a tantárgyi tartalom válik dominánssá, mely a korábbi 

évfolyamokon is megjelenhetett már százalékos formában kifejezve. A százalékos 

értékeknek a záróvizsgák rendjéhez igazodó átváltásával születhetnek meg az osztályzatok.  
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Közismereti tárgyak esetén 

  

főoktatás tárgyai, nyelvek, informatika 

  

Az értékelés szempontjai, melyek az érdemjegyet befolyásolják közismereti tárgyak 

esetén: 

A tananyag elsajátításának mértéke 

Felkészülés az órára- házi feladat, felszerelés, tanulás, szorgalom 

Órai munka- aktivitás, hozzáállás 

Önálló munka- ötletek, kiselőadások, kutató munkák 

  

5 példás, kiválóan teljesített: 88-100% 

A tananyagot önállóan alkalmazza. 

Felkészülten érkezik az órákra. 

Aktívan vesz részt a tanórákon. 

Önálló munkákat vállal. 

  

4 jó, jól teljesített: 75-87% 

A tananyagot többnyire önállóan alkalmazni tudja. 

Felkészülten érkezik az órákra. 

Az óra menetét figyelemmel kíséri. 

  

3 közepes, megfelelően teljesített: 63-74% 

A tananyagot közép szinten sajátította el, kis segítséggel alkalmazza. 

Szorgalma, órára való felkészültsége változó. 

Az órán kevésbé aktív. 

  

2 elégséges, gyengén teljesített: 50-62% 

A tananyagot minimum szinten, segítséggel sajátította el. 

Órára való felkészültsége hiányos. 

Órákon többnyire passzív. 

  

1 elégtelen, felzárkóztatásra szorul: 0-49% 

A tananyagot minimum szinten se tudta elsajátítani 

Órákra többnyire felkészületlenül érkezik. 

A tanórákon figyelmetlen és passzív. 

  

A százalékos értékek irányadóak, azokban tantárgyaktól függően legfeljebb 20% eltérés 

lehetséges. A felső tagozat (gimnázium) 11. osztályától – amikor már mindenképpen 

osztályozunk – a szaktanár egyénileg közli a diákokkal a százalékos határokat. 
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Készségtárgyak esetén 

  

Testnevelés, rajz, festés, kézimunka, kézművesség  

  

Az értékelés szempontjai, melyek az érdemjegyet befolyásolják készségtárgyak esetén: 

A tananyag elvégzése, a feladatok teljesítésének mértéke, minősége 

Felkészülés az órára- felszerelés, szorgalom 

Órai munka- fegyelem, figyelem, aktivitás, kitartás, hozzáállás 

  

5 példás, kiválóan teljesített:  

Kiválóan, önállóan teljesíti a feladatokat 

Felkészülten érkezik az órákra. 

Órán aktív, fegyelmezett  

  

4 jó, jól teljesített:  

A feladatokat jól teljesíti, kevés hibát vét  

Felkészülten érkezik az órákra. 

Órán aktív, fegyelmezett  

  

3 közepes, megfelelően teljesített:  

A feladatokat kevés segítséggel teljesíti  

Órai aktivitása, figyelme változó  

Órára való felkészültsége időnként hiányosságot mutat  

  

2 elégséges, gyengén teljesített:  

Feladatait részben teljesíti  

Munkáját hanyagul végzi  

Órákon többnyire passzív, fegyelmezetlen 

Órára való felkészültsége hiányos 

  

1 elégtelen, felzárkóztatásra szorul:  

Feladatait nem teljesíti 

Órákon passzív és fegyelmezetlen 

Órákra felkészületlenül érkezik. 

 

 

 

 Az SNI-tanulók - fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő 

program 

HA az SNI-tanulók integrált nevelése-oktatása alapfeladatot is végzi az 

iskola – BEÉPÍTENDŐ: SNI-irányelvek vonatkozó része 
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A Waldorf-pedagógia felismeri és tiszteletben tartja a tanulók közötti egyéni 

különbségeket, függetlenül attól, hogy azok miből erednek, és az iskolai élet mely területén 

jelennek meg. Ez a szemlélet a Waldorf-iskola egész életét áthatja: megjelenik az 

osztálytermi munkában és a tanórán kívüli nevelési helyzetekben, a tanári kollégium 

munkájában, valamint a szülőkkel való kapcsolatban is. Az adott korosztály fejlődési 

sajátosságait tartja szem előtt, ehhez rendeli az aktuális osztályfokon a tananyagot. A teljes 

személyiség fejlesztésére törekszik, nem pusztán a tudás megszerzésére koncentrál, a 

nevelési tanítási folyamatban is támogatja a tanulói sokféleséget. Fontosnak tartja, hogy 

minden gyermek a lehető legnagyobb aktivitással vegyen részt a tanulási folyamatban. A 

gyermek kiegyenlített, harmonikus fejlődésére, ilyen módon a megelőzésre fókuszál. 

Fontosnak tartja a tanulást támogató környezet kialakítását, elkötelezett abban, hogy 

felismerje a tanulás és a részvétel akadályait és mérsékelje azokat. 

A Waldorf-pedagógiai antropológia az emberben a Test Lélek Szellem 

együttműködését látja. A Waldorf-gyógypedagógia alapgondolata, hogy a fejlődési 

zavarokat, fogyatékosságokat úgy tekinti, mint az ember szellemi-lelki erői és testi 

szervezete között fennálló együttműködési deficitet. Ebben az összefüggésben maga az 

ember szellemi individualitása nem beteg vagy sérült, azonban a képességek fejlődésére 

gyakorolt hatását a test és/vagy a lélek sérülése, fogyatékossága folytán csak részben, 

hiányosan fejtheti ki. A Waldorf-nevelés, oktatás arra törekszik, hogy a lelki és testi sérülést 

megsegítése, kompenzálása által mennél nagyobb lehetőséget biztosítson a gyermeki 

fejlődés során a szellemi individualitás számára a benne rejlő képességek 

kibontakoztatására. 

Ebben Waldorf-pedagógia azon erkölcsi- vallási-szociális alapelve lesz legnagyobb 

segítségünkre, hogy a gyermekeket a Jó, a Szép és az Igaz hármasságában nevelje fel, 

mindenkor megfeleltetve ezt a gyermek aktuális fejlődési szintjének, és érvényre juttatva 

ezeket az értékeket az iskolai élet minden területén. 

Iskolánk, szükségszerűen felvállalja a különböző képességű gyerekek nevelését, 

oktatását, mert a gyermeki sokszínűség támogatásában elsődleges feladat, hogy kivétel 

nélkül minden gyermeknek megteremtsük a lehetőséget az ideális fejlődésre. Ennek egyik 

záloga, hogy az osztályok összetétele tükrözze az átlag népesség arányait, mind a tipikusan, 

mind az atipikusan fejlődő gyermekek esetében. A speciális nevelési szükségletű gyerekek 

száma egy adott osztályon belül, függ az osztályközösség és a pedagógus 

befogadóképességétől, de maximum SNI≤5-7%. Az inkluzív oktatás pozitív hatásai 

nyilvánvalóak, hiszen ha egy közösség megtanulja, hogy egy más igényű és képességű 
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ember fontos és értékes számára, az a közösség minden tagjának személyiségét gazdagítja. 

(2019. május 7-én elfogadott Alapító Okirat; OM-azonosító: 203098) 

Iskolánk enyhén értelmi fogyatékos tanulók és pszichés fejlődési zavarral küzdő 

tanulók iskolai fejlesztését vállalja a következő kategóriákban: olvasási zavar, helyesírási 

zavar, íráskivitelezés zavara és számolási zavar. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai értelemben a tanulásban 

akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai 

okokra visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a tartósan kedvezőtlen 

környezeti hatások miatt a neurológiai érés lelassulása folytán tartós, átfogó tanulási 

problémákat mutatnak. 

Az olvasási zavar (diszlexia) neurobiológiai eredetű specifikus tanulási zavar, az 

olvasás, írás elsajátításának nehézségét jelenti, gyenge szófelismerés, pontatlan és lassú 

olvasás jellemzi, mely legtöbbször helyesírási zavarokkal együtt jelentkezik. 

A helyesírási zavar (diszortográfia) önmagában előfordul ugyan, de ritkán. 

Az íráskivitelezés (íráskép) zavara (diszgráfia) gyakran olvasási zavar nélkül 

jelenik meg. Másodlagos következményként szövegértési nehézségek jelentkezhetnek, 

valamint a kevesebb olvasási tapasztalat hátráltathatja a szókincs és a háttértudás fejlődését. 

A számolási zavar (diszkalkulia) esetén az intellektuális teljesítményhez, 

életkorhoz (osztályfokhoz) viszonyítva jelentős elmaradás mutatkozik a számköri 

ismeretek, számérzék, szám- és műveleti fogalmak kialakulásában, az alapvető műveletek 

végzésében és a bázisfunkciók (téri-vizuális rendszer, központi végrehajtó rendszer, 

munkamemória, beszéd és nyelv, gondolkodási funkciók) működésében. 

Következményesen nehezített lehet a magasabb szintű matematikai fogalmak elsajátítása, 

a matematikai ismeretszerzés és -alkalmazás folyamata, a mindennapi élethelyzetek 

problémamegoldása. 

Mindezen tünetek markánsan és perzisztensen/tartósan fennállva jelentkeznek, nem 

tekinthetők csupán fejlődési késésnek. A (specifikus) tanulási zavarok hátterében a nyelvi 

rendszer eltérő fejlődése, a munkaemlékezet gyengesége, valamint az 

információfeldolgozás sajátos szerveződése áll. Mindezek mellett gyakran mutatkoznak a 

mozgásszervezés, kézügyesség, bizonytalan kézpreferencia, téri tájékozódás, vizuális 

észlelés, szenzoros integráció, végrehajtó működés nehézségei. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére vonatkozó céljaink 

A gyermekek számára olyan elfogadó környezetet alakítsunk ki, ami az erényeiket, 

sikeres próbálkozásaikat támogatja, másságukat elfogadja, a sajátos nevelési igényeihez 

igazodó nevelést, oktatást helyezi előtérbe, és ez a gyermekek harmonikus 

személyiségfejlődését eredményezi. 

A sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentése, kompenzálása, a 

képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülés specifikus szempontú 

támogatása. 

A megfelelő szokások, minták, attitűdök, készségek és ismeretek elsajátításának 

elősegítése. Tanulóinkkal meg kell ismertetnünk a szociális viselkedés alapvető szabályait, 

a döntési szabadság és felelősség szerepét. Ki kell alakítanunk bennük a közösségbe való 

beilleszkedéshez szükséges alkalmazkodó- és kompromisszum-készséget, toleranciát és 

türelmet. 

A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A Waldorf-iskolát, mint befogadó jellegű, készségfejlesztést szorgalmazó, a 

gondolkodás- érzés-akarat egyensúlyára épülő nevelési rendszert igen alkalmasnak tartjuk 

arra, hogy felvegyen sajátos nevelési szükségletű gyermekeket, olyanokat, akiknek a mai 

iskolarendszer nem tud minden esetben nehézségeiket elfogadó és kezelni tudó iskolát 

teremteni. 

A felvételkor fontos szempont, hogy az osztálytanító felvállalja a gyermeket, 

valamint, hogy az osztályközösségbe a gyermek hosszabb távon beilleszthető legyen. 

Lényeges, hogy a szülők őszintén előtárják gyermekük problémáját, vállalják a tanítókkal 

való szoros együttműködést, megismerjék a Waldorf-pedagógia alapvetéseit, és el tudják 

fogadni, hogy gyermekük ezen elvek alapján nevelkedjen. A felvétel feltétele még, hogy a 

gyermekről megfelelő szakértői vélemény álljon rendelkezésre. Kívánatos, hogy a gyermek 

mennél hamarabb, lehetőleg már első osztályban kerüljön iskolánkba. 

A Waldorf-pedagógia alapelveiből, illetve az azokra épülő módszertanából 

automatikusan következik, hogy az osztálytanító jó eséllyel tudja az osztályközösségbe 

bevonni a sajátos nevelési igényű gyermekeket. A pedagógia ritmusa, tempója, a türelmes, 

nem siettető és stressz-mentes légkör; a téri orientációt, testsémát, mozgásformákat 

tudatosan felépítő, alakító, fejlesztő folyamat (főoktatás ritmikus része, euritmia, Bothmer- 

gimnasztika); a test, a lélek, a szellem fejlesztését egyaránt célzó akarati, művészeti, 

intellektuális tantárgyi egyensúly; a személyre szabott figyelem, gyermekszemlélet, 

szociális közösségépítés önmagában is lehetőség a fenti nehézségek kezelésére. Az 

osztálytanítók a főoktatás keretei között a gyakorló órákon, a napi tevékenységek során 

együtt, illetve szükség szerint tartott egyéni gyakorló alkalmak során folyamatosan 
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fejlesztik a gyermekeket. Szükség szerint a második osztálytól az órarendbe beillesztett 

gyakorló órák is elsősorban a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatását, a 

tananyag elmélyítését szolgálják. Az osztálytanító maga dönti el, hogy ezt az időt hogyan 

hasznosítja. 

Az inkluzív oktatásban részesülő tanulókkal iskolánkban a pedagógusok és 

gyógypedagógusok szakmai munkacsoport formájában és folyamatos együttműködés 

keretében foglalkoznak. A terápia menetében az osztálytanító és a fejlesztő foglalkozásokat 

végző gyógypedagógus, illetve logopédus vesz részt. Minden gyermek esetében egy 

közösen kialakított fejlesztési terv alapján dolgoznak, tapasztalataikról, a fejlődés, változás 

menetéről rendszeresen konzultálnak. A fejlesztési terveket, a fejlesztő gyakorlatok 

összeállítását eszerint alakítják, alapul véve egyéb szakértői vélemények iránymutatását is. 

A szakemberek az iskola osztályaiban hospitálnak, elvégzik a szükséges 

szűrővizsgálatokat, majd az osztálytanítókkal vagy akár a teljes tanári kollégiummal 

konzultálnak annak tanulságairól. A gyógypedagógus, a logopédus egyéni fejlesztő 

foglalkozást tart. A habilitációs és rehabilitációs foglalkozások óraszámait a nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben meghatározott időkeret alapján állapítják meg. Az említett 

szakemberek közreműködnek a szülőkkel való kapcsolattartásban, illetve szakmai 

megítélésük szerint rendszeresen képet alkotnak a gyermekek fejlődésének menetéről. 

Munkájukról, a gyermekekkel végzett fejlesztő tevékenységükről, a gyermekek 

fejlődéséről egyéni fejlődési lapot vezetnek. 

Az enyhe értelmi fogyatékosság (enyhe intellektuális képességzavar) diagnosztizálása 

orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal 

megállapítható a kognitív funkciók lassúbb/eltérő fejlődése, valamint az adaptív funkciók 

érintettsége. Az enyhe értelmi fogyatékos személyek fejlődése igen változatos attól 

függően, hogy milyen egyéb érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. 

rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy oksági összefüggésben állnak az értelmi 

fogyatékossággal, vagy egyéb hatásokra alakulnak ki. 

 

A fejlesztés érdekében végzett tevékenységek 

Waldorf-iskolánk tantervében több olyan tevékenységi formát találunk, melyek az 

osztályban végezve is terápiás hatást fejtenek ki a speciális nevelési szükségletű 

gyermekekre. Iskolánk 1–4. osztályig főként a tanuláshoz szükséges készségek 

kimunkálásán dolgozik. (Nemzetközi vizsgálatok szerint a tanulási zavarral küzdő, vagy 

nyelvi zavarban szenvedő gyermekek döntő többsége 4. osztály végére hozza be ép társait). 

A fejlesztés érdekében az olvasástanulás folyamatát két évre nyújtjuk, a késleltetett 

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

gondot. Ilyenek: a pszichomotórium fejlesztése euritmiával, játékokkal; a vizuomotoros 

koordináció fejlesztése a formarajz és a különböző kézműves technikák segítségével; 

nyelvi készségek fejlesztése a főtanítás kezdő részeként szereplő ritmikus résszel; képi 

gondolkodás fejlesztése. 

Olyan légkör, nevelői alapállás veszi körül a gyermeket, mely lehetővé teszi a 

másodlagos pszichés sérülések oldását, illetve kialakulásuk megelőzését. A lélekrezdüléseit 

követő vizes festés, az euritmia, a ritmikus rész, a zenetanulás, az érzelmekhez kapcsoló 

ismeretátadás, az egymást segítő közösségi légkör mind hozzájárul ehhez 

A cselekvésből kiinduló, érzelmekkel is átélt gondolkodásfejlesztés igen 

eredményes azoknál a gyermekeknél, akiknél az értelmi fejlődés zavara tanulási 

akadályozottságban nyilvánul meg. 

 

Követelmények 

Iskolánk vállalja, hogy biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

Ahhoz, hogy tanítóként hatékony nevelőművészeti munkát folytathassunk, 

önmagunkat is iskoláznunk kell. Állandóan túl kell haladnunk saját képességhatárainkat, 

hogy önmagunk legjavát tudjuk adni. Magunknak is folytonosan fejlődnünk szükséges, 

kiváltképp azokon a területeken, amelyeken a legnagyobb akadályokkal van dolgunk. Az 

az erőfeszítés, amit a tanító az önnevelésen keresztül saját képességeinek fejlesztésért tesz, 

láthatatlanul, de a legnagyobb hatékonysággal segíti tanítványai növekedését, tanítványai 

tehetségének és képességeinek ki-bontakozását. 

A nehézséggel küzdő gyermeket befogadó pedagógussal szembeni elvárások: 

• ismerje a részképesség-zavar tünetegyüttesét; 

• tudjon differenciáltan oktatni; 

• semmiféle hátrányos megkülönböztetés, degradáció nem érheti részéről a tanulót, 

• értékelésnél vegye figyelembe a tanuló eltérő képességeit; a szakértői véleményt, 

• erősítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit ott, ahol nem érvényesül a hátrány; 

• a teljesítmény mérésénél önmagához képest is nézze a fejlődést; 

• nevelje az osztályközösséget a különböző képesség-zavarok tolerálására; 

• a szülővel szemben kiemelten figyelmesen és tapintatosan fogalmazzon; 

• a tanuló problémáit értesse meg a szaktanárokkal; 

• szükség esetén forduljon szakemberhez a gyermek ügyében; 

• kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, eredményességét; 

• segítsen a tanuló pályaválasztásánál; 
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• szükség esetén a tanuló magatartásáról, teljesítményéről adjon írásban véleményt. 

 

A feladatok megvalósításához irányadó dokumentumaink 

• Közoktatási Törvény 

• NAT 

• A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve 

• A magyar gyógypedagógiai Waldorf-iskolai kerettanterv 

• A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek) 

• Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézményének Járási 

Szakértői bizottságának szakértői véleménye 

 

 

 

 A tanulók folyamatos tovább haladásának tartalmi és szervezeti 

követelményeit (a tanuló milyen feltételekkel léphet a gimnáziumi 

évfolyamokra) 

 

Az Iskola 13 évfolyammal működő egységes iskolaként az általános iskola mellett a 

gimnázium feladatát is ellátja, így az általános iskolai tanulói számára a gimnáziumi 

szakasz a tanulmányok egyenes folytatásaként jelenik meg.  

A tovább haladás alapvető feltétele értelemszerűen a nyolc általános iskolai osztály 

Waldorf Kerettantervnek megfelelő teljesítése. Emellett a tanulóknak motivációs levelet 

kell írniuk, amelyben megfogalmazzák jövőbeni terveiket. 

A felsőtagozatos Tanári Kollégium tanévente a felső tagozatban tanító tanárok közül 

5 fős csoportot választ a középiskolai tovább haladás lebonyolítására, amelynek egyik tagja 

lehetőség szerint a leendő kilencedik osztály osztálykísérője.  

A csoport az Iskola mindenkori 8. osztályának tanulóival és a szülőkkel is 

motivációs beszélgetéseket folytat, amelyeken egyrészt bemutatják a felső tagozatba 

továbblépéssel járó változásokat, A tanulók és szüleik ezt követően megalapozottan 

dönthetnek az Iskolában tovább haladás vagy másik középiskola választásáról. 

 
 
 

 A választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a tanulók 

közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola 

kötelezően vállalja 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek
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Iskolánkban a tanulók közép- és emeltszinten mindazokat a tantárgyakat 

választhatják, amelyek a helyi tantervben megjelennek, és amelyek a közoktatási 

kötelezettségnek megfelelően kötelező érettségi vizsgatárgyaknak számítanak. Ezekre az 

iskola tanárai készítik fel a tanulókat.  

 

A választható érettségi vizsgatárgyakból középszintű felkészítés: 

biológia, földrajz, fizika, kémia, választható idegennyelv, digitális kultúra-

informatika, művészettörténet, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, testnevelés, dráma 

vizsgatárgyakból. 

A választható érettségi vizsgatárgyakból emelt szintű felkészítés: 

biológia, földrajz, fizika, kémia, választható idegennyelv, digitális kultúra-

informatika, művészettörténet, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, testnevelés, dráma 

vizsgatárgyakból. 

 

Ha kevés tanuló jelentkezik a választható – tehát nem a kötelező – tantárgyakból a 

közép- vagy emeltszintű érettségire való felkészítésre, akkor a Tanári Kollégium döntése 

szükséges a felkészítő órák megtartásához. 

 
 
 

 A tanulók milyen helyi tantervi követelmények teljesítése mellett melyik 

választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát  

 

     A 13. évfolyamra az léphet, aki Waldorf-iskolai tanulmányai sikeres befejezését 

tanúsítja: ez a 12. évfolyam végén, a választott éves munka bemutatását és sikeres 

megvédését, valamint a záró bizonyítvány megszerzését jelenti. 

 

Az érettségire való felkészítést szolgálja a 13. évfolyam. Az érettségire való 

felkészítés a tantárgyi tételsorok alapján történik. A vizsgázást is gyakorolják a diákok: a 

tanév során három alkalommal megvalósított beszámolók formájában, melyek szintén 

részét képezik az érettségire készülésnek. 

A 13. évfolyamon legalább annyi tárgyat kell tanulniuk a tanulóknak, amennyiből 

érettségi vizsgára jelentkeznek. Ebből következően az osztály nem rendelkezik egységes 

órarenddel, hanem egyénre szabott órakeretek mentén áll össze a tanulók órarendje. A 
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választott tantárgyakról minden tanulónak egyénileg kell döntenie, még a 12. évfolyam 

végén. 

Az iskola Tanári Kollégiuma az érettségi felkészítést megelőző tanév április 15-ig a 

tanulók igényei alapján elkészíti, és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, 

amelyekből a tanulók választhatnak, továbbá tájékoztatást ad az érettségi vizsgára történő 

felkészítés szintjeiről és arról, hogy előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni a 

vizsgatárgyat.  

A 13. évfolyamon a diákok három beszámoló keretében adnak számot tudásukról, 

az érettségi tantárgyaikból. A beszámolók az őszi, a karácsonyi és a húsvéti szünet után 

zajlanak. A tanárok a vizsgák módját (írásbeli és/vagy szóbeli, gyakorlati) a mindenkori 

érettségi vizsgakövetelmények szerint szervezik meg.  

A kötelező és az osztály diákjai által szabadon választott tantárgyak témaköreinek 

összeállításában szaktanárok, szintén a középiskolai érettségi vizsgaszabályzat 

rendelkezéseit tartják szem előtt. Az iskola pedagógiai célkitűzése az, hogy ezek a 

beszámolók komoly és egyben arányos feladatot jelentsenek a diákoknak. A javításban és 

az értékelésben is ez az elv érvényesül. A három beszámoló együttes eredményének el kell 

érnie az elégséges osztályzatot ahhoz, hogy diákok az adott vizsgatárgyból állami érettségi 

vizsgát tehessenek. Ennek hiánya azt jelenti, hogy a jelölt a nem teljesített tárgyból nem 

tudja lezárni iskolai tanulmányait, így a többi, sikeresen lezárt tárgyakból előrehozott 

érettségi vizsgákra tud jelentkezni. A nem teljesített tantárgyból megismételheti a 13. évet. 

 

A tanuló május 20-ig jelenti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával 

kapcsolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltoztatás miatt nem tud élni 

választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzelését az iskola 

vezetőségével, vagy az általa kijelölt pedagógussal. Így tud az iskola egyénre szabott 

órarendet készíteni. 

A tanuló a tanév során egy alkalommal, a vezetőség engedélyével módosíthatja 

vizsgatárgy választását. 

A tanuló a választott tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése után érettségi 

vizsgát tehet. 

A 13. évfolyam kötelező tantárgyai megegyeznek az érettségi vizsga kötelező 

tárgyaival: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. 

Az érettségi vizsga lebonyolítása az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően 

történik. 
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 Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 

 
Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményeit és témaköreit minden évben 

nyilvánosságra hozza az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium 

honlapján az iskolák által kötelezően alkalmazandó hivatalos kiadványként, amely minden 

tantárgyból meghatározza a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák témaköreit.  

Ennek ismeretében tudják az érettségiztető tanárok a témaköröket évről évre 

meghatározni.  

(Lásd: www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/vizsgatargyak ) 

 
      

 

 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire felkészítéshez az emelt szintű 

oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények 

 
 

Amennyiben egy tanuló emelt szintű érettségit kíván tenni valamely tantárgyból, 

arról 11. évfolyam elején nyilatkoznia kell. Ebben az esetben az iskola biztosítja a 

fakultációs órák keretében az emelt szintű érettségire felkészítő rendszeres konzultációt. A 

konzultációs órák részletes tematikáját, az egyes témakörökre szánt időkeretet mindenkor 

az egyes tanulókkal egyeztetve állítja össze a szaktanár, figyelembe véve az illető tanuló 

erősségeit, gyengeségeit, szükségleteit. 

A középszintű érettségihez hasonlóan az emelt szinthez is szervez az iskola három 

alkalommal ún. próbaérettségit, ahol a tanuló gyakorolhatja a vizsgázást és számot adhat 

addigi előmeneteléről. 

Az emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezés feltétele az ezeken a konzultációkon 

való aktív részvétel és a sikeres próbaérettségi. A vizsgára bocsátás feltételei megegyeznek 

a középszintű érettségi vizsgára bocsátás feltételeivel, ezeket az IV.h. pont tartalmazza.  
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IV.3. A Jelenorientált Kultműhely Program (JÓK) 

 

A Veszprémi Waldorf Egyesület EFOP-3.3.7-17-2017-00065 pályázatának 

köszönhetően vezettük be gimnáziumunkba a Jelenorientált Kultműhely Programot. A 

Program célja olyan műhelyeket létrehozni és azok tevékenységéhez kapcsolódó 

eseményeket szervezni, amelyek minden vonatkozást a jelenkor kérdéseihez kapcsolnak. 

A projekt nevének rövidítése, a JÓK ezen túl arra is felhívja a figyelmet, hogy a világ 

“jobbításának”, “jobbá tételének” egyéni életcélnak kell lennie. A Waldorf-pedagógia 

céljai között kiemelten szerepel a szociális kompetencia erősítése, mi ezen túl is keressük 

az utakat, új lehetőségeket a szociális érzékenyítésre. 

Veszprém és Fejér megye egymás szomszédságában fekszik, ezért a fizikai közelség 

és a közös Waldorf pedagógia megalapozta az együttműködést. Ez még szorosabbá vált 

gimnáziumunk alapítását megelőző években, amely végül a 2020/2021-es tanében kezdte 

meg működését. A JÓK gyakorlatba való megjelenésének lehetőségeit meghatározta, hogy 

gimnáziumunk, új, most indul és épül ki felmenő rendszerben. Ez egyrészt előny, mert már 

a kezdetekkor meg tud jelenni a JÓK szemléletmódja és teljes egészében át tudja hatni a 

felmenő rendszerben kiépülő évfolyamokat. Másrészt hátrány, mert iskolánk nem 

rendelkezik még saját pedagógiai gyakorlattal a kötelező tantárgyak vonatkozásában. 

Ennek tükrében a tantárgyi struktúra vonatkozásában inkább általános szemlélet jelleggel 

vettük át a JÓK irányokat; míg a tanórai foglalkozásokon kívül az alap-és 

kulcskompetenciák fejlesztését segítő Innovációs műhelyek és közösségfejlesztő 

programok, vetélkedők bevezetését tervezzük. 

A tantárgyi struktúra vonatkozásában elsősorban általános szemléletként jelenik 

meg a nem formális és informális tanulás. A Waldorf-pedagógiában fontos szerepe van 

a valódi életismeret-szerzésre, a tapasztalati úton való ismeretszerzésre irányuló 

tevékenységeknek. Az elméleti anyag is élményszerűbb, egyúttal életszagú, 

megjegyezhetőbb azáltal, ha éppen aktuális kiállításon, koncerten, múzeumpedagógiai 

foglalkozáson keresztül is találkoznak vele. ‒ Természetesen az általános iskolai életkorban 

is nagy szükség van hasonló programokra, az alsóbb osztályokban is szorgalmazzuk ezek 

szervezését. A felső tagozaton az Élő népzenei projekt bevezetésével jelenik meg. 

Általános szemléletként támogatjuk a projektalapú oktatás minél szélesebb körben 

való bevezetését (témahét, témanap). A hosszú távú, akár több hetes témaprojektek 

lehetőséget adnak a tantárgyi integrációban való tanításra (vö. Chrappán 1998; Sahlberg 
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2013), amelyet különösen üdvözlünk, mivel a világban a témák egységként, kerek 

egészként vannak jelen. 

Egyre inkább élünk azzal a lehetőséggel, hogy az epocháinkon, illetve a 

szakóráinkon esetenként két-három pedagógus is ott legyen: hisszük, hogy a tanárok 

érdeklődése, jelenléte példaértékű lehet a fiatalok számára. Ha érzékelik a tanári 

összefogást, maguk is könnyebben motiválódnak az adott témában való elmélyülésre. 

A JÓK nagyobb részben a tanórán kívüli foglalkozásokon tud megjelenni. Az 

innovációs médiaműhely a jelenkor kihívásaira válaszol (pl. drog- és alkoholfogyasztás, 

bullying, képernyőfüggőség, manipuláció stb.) és célja a tudatos médiahasználatra való 

nevelés. Médiaműhelyünket 3 fő irányban szeretnénk kialakítani: fotós- és videósklub; 

iskolaújság; iskolahonlap-szerkesztő csoport.  

A Jelenorientált Kultműhely Program részét képezik olyan közösségfejlesztő 

versenyek is, amelyek csoportos jellegüknél fogva szintén fejlesztik a szociális 

kompetenciát. A tematikus kvízversenyek akár tanórai szintre bevihetők, ezáltal kiváltva 

az összefoglalást vagy a tudásmérést, ugyanakkor nagyobb tömegeket (egyszerre akár több 

évfolyamot) is meg tudnak mozgatni. A disputaversenyek szintén a tanórákról indulnak, a 

magyarórák részét képezik, de a tehetségesebb diákok onnan kilépve más iskolák diákjaival 

is összevethetik anyanyelvi kompetenciájukat, vitakészségüket. 

 

 

 A nem formális és informális tanulás bővítése a tantárgyakhoz kapcsolódóan 

Pedagógiai programunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által is elismert és elfogadott 

Waldorf-iskolák Kerettantervére épül, alappillérének tekintjük az életből való tanulást, az 

életből történő közvetlen tapasztalatszerzést. A Waldorf-módszer egyik alapvetése, hogy a 

„Miért?” kérdéséből indul ki, s a tanítást annak a célnak a szolgálatába állítja, hogy 

gondolkodásukban, érzésvilágukban és akaraterejükben egységben és harmóniában lévő 

fiatalokat neveljen, akik valódi életismeretekkel lépnek a társadalomba, hogy aktívan 

tegyenek egy jobb világért. 

Nem áll távol tehát iskolánktól az az elképzelés, hogy a formális tanítás mellett informális 

és nem formális tanulási formákat is biztosítsunk diákjainknak, ugyanakkor azok 

bővítésében és átfogó alkalmazásában komoly fejlődési lehetőségünk van még. 
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A nem formális tanulási lehetőségek az iskolában 

Lehetőségeink felvázolása előtt célszerű meghatározni, mit is értünk jelen módszertani 

anyagban a nem formális tanuláson. A Memorandum az egész életen át tanulásról az 

„okszerű tanulási tevékenység három alapkategóriáját” különbözteti meg, ezek közül a 

formális tanulástól a nem formális tanulási forma abban különbözik, hogy „a rendes 

oktatási és képzési rendszerek mellett zajlik”, akár annak kiegészítőjeként (Memorandum 

2000: 7). Mi az olyan iskolán belül megvalósuló tanulási folyamatokat tekintjük nem 

formálisnak, amelyek nem feltétlenül a tantervben meghatározott tartalmi célokat követik, 

hanem a diákok egyéni céljait. Így erős belső motivációval vesznek ebben részt a fiatalok, 

hiszen a személyes érdeklődésük és az önkifejezésük igénye irányítja őket az ezekben való 

részvételre. 

Nem formális tanulási lehetőségeket általában a szakkörök biztosítják, de ezek körét 

szeretnék a JÓK programmal tovább bővíteni a gimnáziumunkban. Ez valósul meg az 

Innovációs médiaműhelyek kialakításában, melynek keretében fotós és videósklub 

indulását tervezzük, iskolaújság létrehozását és iskolahonlap-szerkesztő csoportot. 

A szakkörök indításában az anyagi és az emberi erőforrások hiánya mellett legnagyobb 

problémát iskolánkban, s főleg a gimnáziumi tagozaton az jelenti, hogy diákjainknak 

viszonylag „hosszú napjaik” vannak. A délutánba nyúlva pedig nagyon nehezen 

motiválhatók arra, hogy az iskolában maradjanak, még ha érdeklődésük marasztalná is 

őket. Továbbá szimpatikusnak látnánk egy olyan modern iskolát létrehozni, ahol a 

diákoknak lehetőségük van a felkínált tanórai választékból nagyobb arányban olyan 

foglalkozásokon részt venni, amely az érdeklődésükhöz, jövőbeli céljaikhoz közelebb áll. 

Ennek kialakítása még előttünk áll a kiépülő gimnáziumi évfolyamokban, amelyhez kellő 

tapasztalat szükséges. Ezt segíti a JÓK programban részt vett iskolákkal való 

együttműködés és tapasztalatcsere.  

Végezetül a formális tanulás kereteit feszegető módszerként használjuk iskolánkban a 

projektmódszert, amelynek módjait, alkalmazhatóságát még tanuljuk, de kezdésnek a 

művészeti tárgyak közül a zenében szeretnénk bevezetni: a 9. évfolyamon bevezetjük az 

Élő népzenei projektet ‒ A Kárpát-medence népzenéjének találkozása a jazz műfajával. 

A projektmódszer lehetőségei az iskolában 

A Waldorf-iskolákban a főtárgyak oktatása részben úgynevezett epochákban (gör. 

’korszak’, ’időszak’) történik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a diákok a reggeli és a 

délutáni epochasávokban három-négy hetes időszakokban ugyanazt a tárgyat tanulják, 

ezáltal jobban el tudnak mélyülni egy-egy témában. Ez a rendszer lehetőséget ad arra, hogy 

a tanulóközpontú projektmódszert alkalmazzuk. 
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 A projektek előkészítése komoly erőfeszítéseket igényel, hogy a tantervhez feltétlenül 

kapcsolódó tartalmakat folyamatba ágyazva, tevékenység közben sajátítsák el a tanulók. A 

befektetett energia hozadéka viszont nyilvánvaló: olyan módszerről van szó, amelyben a 

diákok könnyebben motiválhatók, hiszen a projektben való részvétel során életszerű 

problémákat oldanak meg, s ezáltal könnyebben is felveszik a tanultakat; egyben olyan 

módszer, amelyet sokrétű kompetenciafejlesztés jellemez (lásd HUNYA 2009: 77). 

Az informális tanulási lehetőségek az iskolán belül és kívül 

Az informális tanulás „a mindennapi élet természetes velejárója. A formális és nem 

formális tanulási formákkal ellentétben, az informális tanulás nem feltétlenül tudatos 

tanulás, és lehet, hogy maguk az egyének sem ismerik fel tudásuk és készségeik bővülését” 

‒ olvasható a Memorandumban (2000: 7). Az informális közeg végtelen tanulási 

lehetőséget rejt magában, hiszen a ma embere folyamatos információáradatnak van kitéve. 

Különösen igaz ez a mai fiatalokra, akik az idősebb generációknál nyitottabbak a 

technológiai vívmányokra, így szinte belenőttek egy „most-azonnal-meg-kell-kapnom-a-

választ” világba. De szerencsére nem csak az internet szolgálhat informális tanulási 

lehetőségekkel: egy séta, egy kiállítás, egy színdarab vagy egy koncert is kaput nyit rájuk.  

Iskolánk gimnáziumi tagozatán célunk, hogy epocháink valamilyen informális programot 

is kapcsolunk. Azt reméljük, hogy ezek az alkalmak kiegészítik és elmélyítik az órán 

tanultakat, egyúttal csendesen be is ütemezzük a fiatalok szokásvilágába a kulturális 

alkalmakkal való találkozást. Továbbá egy-egy iskolán kívüli informális esemény erős 

közösségformáló erővel is bírhat.  
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 Élő népzenei projekt ‒ A Kárpát-medence népzenéjének találkozása a jazz 

műfajával 

Az élő zenehallgatás lehetséges formája a “rendhagyó zeneóra”, mikor egy-egy zenei 

terület szakmailag kiemelkedő képviselői tematikus koncertet, foglalkozást, vagy 

workshopot tartanak. Ezen alkalmak frissítően hatnak a megszokott zeneórák sorában, jó 

tananyag-időzítéssel nagymértékben megerősíthetik a tanulást. E projekt nagy értéke, hogy 

nyitottá teszi a fiatalokat. Két, számukra ritkán preferált zenei stílust vegyít magas 

színvonalon, az élő improvizációkkal teli produkció friss élettel teli élményként hat a 

hallgatóságra. A koncertet követő interaktív beszélgetés lehetőséget ad értő kérdések 

feltevésére, a zenén túli háttérinformációk megszerzésére.   

Cél a diákok zenei ízlésének művelése, zenei nyitottságának elősegítése, mindeközben a 

közös élmények lehetővé tehetik, hogy a fiatalok életmódbeli különbségeiből fakadó 

hátrányos helyzet csökkenjen a közösségben. A foglalkozások és a bemutató elősegítheti a 

fiatalok egészséges empatikus készségeinek kialakulását. Egy-egy alkalommal 

megismerhetik a diákok, hogyan fuzionálhat a modern zenei világ jazz műfaja a népzenék 

hagyományával. 

A témanap programjai egy koncert köré csoportosulnak, mely a jazz és a népzenék 

találkozását reprezentálja. A koncert után a diákokkal beszélgetős foglalkozásokra kerül 

sor, amelyeken a diákok betekintést nyernek a vajdasági zenészek életútjába, hogyan 

jutottak el a népzenészi karriertől a nemzetközi világzenei színpadokig. 

A program másik célja a közösségi zenei élmény, amely tapasztalatokon keresztül mutatja 

meg a diákoknak, hogy a zene művelése évszázadokon át alapvető emberi tevékenység volt. 

Az amatőr zenei tevékenység pedig a zenei műveltséget adja, amely fogékonyságot, a zene 

érzését és annak megértését teszi lehetővé. A program hozzásegíti őket, hogy már iskolás 

korban is nyitottak legyenek az értékes zene befogadására. 

A program látens célja, hogy a közösség tagjaiban fejlődjön a tolerancia és elfogadás 

képessége. A foglalkozásokon részt vevő csoportokban a közösségfejlesztés elősegítheti az 

integrált gyermekek közérzetének, önértékelésének javulását. 

 

 Innovációs Médiaműhely - Alap- és kulcskompetenciák fejlesztése tanórán 

kívül 

Az innovációs műhelyek célja, hogy olyan élményközpontú pedagógiai módszereket 

használjunk, amelyek a jelen problémáira adnak választ a legújabb technológiai 

megoldásokkal és a legaktuálisabb tartalmakkal. 
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Iskolánk alapfokú művészetoktatási intézmény, ezzel párhuzamosan a hozzánk járó 

tanulókban erős az igény a nagyfokú kreativitással járó kulturális-művészeti foglalkozások 

iránt. Különös tekintettel vonzóak számukra a jelenorientált médiatevékenységek, 

amelyekben a legfrissebb technikai-technológiai innovációkkal találkozhatnak, 

folyamatosan fejleszthetik digitális készségeiket. Továbbá a médiatartalmakon keresztül 

lehetőségük nyílik saját válaszokat adni a jelenkor társadalmi problémáira, ezzel 

kibontakoztatva az ifjúkori társadalomjobbító szándékukat. 

Iskolaközösségünk kifejezetten támogatni szándékozza azokat a projekteket, amelyek a 

fiatalok ötleteiből, belső motivációiból születnek. Látjuk és tapasztaljuk, mekkora erőt 

jelent a tanításban, ha valamely gondolat egy gyermekben születik, s azt hagyjuk 

kibontakozni. A jelenkorban ez a kívánt módja a tanulásnak, hiszen ezáltal tudnak 

legteljesebben kibontakozni a diákok alap- és kulcskompetenciái. 

Médiaműhelyünket három fő irányban szeretnénk fejleszteni: a fotó- és videóművészet; az 

iskolaújság-szerkesztés, valamint az iskolaihonlap-szerkesztés. 

 

Fotós- és videósklub 

A műhelyben megvalósuló munkaformák: 

 1. A tanulók egymást tanítják: ez a munkaforma több oldalról is támogatja a 

kompetenciafejlesztést. A tanulókör jellegű csoportokban mindenki megosztja azt a 

többiekkel, amiben a legjobb ‒ minden diáknak alkalma nyílik „foglalkozásvezetői” 

szerepben felelősséget vállalni azáltal, hogy alaposan felkészül; gyakorolni a koordinálói, 

vezetői készségeket; az előadást csiszolgatva, csinosítgatva pedig fejleszteni az anyanyelvi 

és a digitális kompetenciáját. „Hallgatói” szerepben megtanul a csoport figyelni a 

kortársára, ezáltal intenzíven befolyásolja a szociális készségeiket is. Továbbá a 

műhelymunka önszerveződő jellege a „tanulás tanulása” területet is erősíti. 

 2. A tanulók csoportos kutatást végeznek: ebben a munkaformában szintén a diákok 

önállóan dolgoznak, a pedagógus legfeljebb koordinálóként vesz részt a feladatokban. 

Különösképpen a projektmunkák esetében támogatott munkaforma. Könyvtári és online 

felületeken hozzáférhető anyagok segítségével tanulnak a fiatalok. 

 3. Felnőtt segítők vezetik a foglalkozást: alkalmanként a felnőtt segítők is 

megosztják tapasztalataikat, és lehetséges utakat, megoldásokat tárnak a diákok elé. 

Továbbá mentori jelleggel valamennyi klubtalálkozón segítik a tagokat, érdeklődőket az 

egyéni fejlődésükben. 
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 4. Meghívott előadók vezetik a foglalkozást: olyan előadók, szakemberek, akik ilyen 

területen dolgoznak és pozitív mintaként állhatnak a fiatalok előtt. 

Tematika: 

A tematika ‒ mivel az rugalmasan kíván alkalmazkodni a klubtagok aktuális igényeihez ‒ 

csak tájékoztató jellegű lehet. Mindig a jelen kérdései határozzák meg a 

műhelyfoglalkozások témáját. 

• fényképészeti alapok: elmélet és az alaptechnikák; 

• manuális beállítások és a kreatív üzemmódok; 

• gyakorlati fénymérés; 

• a kompozícionálás; 

• képszerkesztési ismeretek; 

• képelemzés; 

• videószabványok; 

• kamerakezelés; 

• a bevilágítás alapjai; 

• stop motion; 

• rövidfilmek, szituációs oktató filmek készítésének alapjai; 

• drónok használata stb. 

Projekttervek: 

A projekttémák kiválasztása a tanulók és pedagógusok közös munkájával történik. 

Terveink között szerepel, hogy komolyabb projekttel csatlakozunk a Waldorf 100 ünnepi 

sorozathoz, amelyben az iskolánk diákéletét elevenítjük meg. 

Továbbá célunk olyan kisfilmeket készíteni, amelyek a jelen problémáival (pl. drog- és 

alkoholfogyasztás, bullying, képernyőfüggőség, manipuláció stb.) foglalkoznak. Hisszük, 

hogy diákjainkat az alkotó tevékenység által tudjuk legjobban érzékenyíteni ezekre a 

negatív társadalmi jelenségekre. Ezzel együtt tanulóink számára motiváló, hogy műveiket 

más intézményekbe is eljuttatva tehetnek a jobb jövőért. 

 

Iskolaújság 

A felső tagozaton eltöltött évek egyik fő célja, hogy a diákok átlássák és megértsék a 

körülöttük lévő világ működését. Napjainkban ennek a szerkezetnek az egyik 

legérzékelhetőbb pillére a média. Fontos, hogy a gimnazista diákok a tanórákon kívül is 

lehetőséget kapjanak a tudatos médiahasználat gyakorlására, valamint a kritikai 
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gondolkodás fejlesztésére. Ezen célok eléréséhez hatékony eszköz lehet egy kifejezetten a 

diákok által szerkesztett iskolaújság létrehozása, amelyben a tanár egyfajta koordináló és 

lektoráló szerepben segíti a munkálatokat. 

Az iskolaújság azon fontos fóruma lehet az intézménynek, amely jócskán kitolja a 

gimnázium határait a külvilág felé. Teret adhat a gondolatoknak, szabad utat a 

kreativitásnak és lehetőséget a tetteknek. A diákok megtapasztalhatják, milyen is egyénként 

dolgozni egy kis közösségben egy nagyobb közösségért, illetve megérezhetik a gondolat 

teremtő erejét, vagyis azt, hogy ők maguk is képesek hatni a világban, képesek alakítani, 

képesek jobbá tenni azt. 

Javasolt elemek: 

• Kreatív írás feladatok: a publicisztikai stílus és az esszéírás gyakorlása. 

• Különböző világnézettel rendelkező sajtóorgánumok olvasása, tanulmányozása, 

közös értelmezése a kritikai gondolkodás fejlesztésének céljából. 

• Szakértő előadók meghívása egy-egy aktuális témában. 

• Helyi újságok, folyóiratok szerkesztőségének meglátogatása. 

• A globális kérdések mellett, a lokális ügyekben való tájékozottság elősegítése. 

• Folyamatos együttműködés a Diákönkormányzattal, a tanárokkal és a szülőkkel. 

  

Iskolaihonlap-szerkesztő csoport 

A társadalmi felelősségvállalásra életszagú körülmények között, úgymond „élesben” 

tudjuk leginkább sarkallni a fiatalokat. Bevonásuk az iskolai honlap szerkesztésébe az 

intézmény számára is pozitív irány: kreativitásukkal, a generációjukat megszólító 

témáikkal közelebb vihető ez a marketingfelület azokhoz, akiket az iskola meg szeretne 

szólítani: a felvételi előtt álló diákokhoz és szüleikhez. 

Ugyanakkor a teljes nyitottságából fakadóan, ez a projekt felnőtt koordinálással valósulhat 

meg, szükséges hozzá a csoportot segítő pedagógusokon túl az intézmény  marketing 

csoportjával való rendszeres, szoros együttműködés is. 

Témakörök: 

• Diákönkormányzati menüpont az aktuális DÖK-történésekről; 

• Iskolaújság online felületének kezelése; 

• Általános tartalmak megújítása, fiatalosítása, frissítése; 

• Alumni-felület indítása: elballagott diákjaink bemutatkozói; 

• Versek, novellák, egyéb művészeti alkotások megosztása; 
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• Frissülő fényképgaléria stb. 

A médiaműhely várható eredményei: 

• Az alap- és kulcskompetenciák átfogó fejlesztése; 

• A diákok képesek lesznek a tudatos és kritikus médiahasználatra, pontosabban 

megismerik a körülöttük lévő világ működésének sajátosságait, fejlődik a 

véleményalkotási készségük és a stilisztikai érzékük is. 

• Fejlődik a szociális érzékenységük és az akaraterejük is, hiszen megérzik, 

megtapasztalják a közösségben alkotás és a közösségért alkotás erejét. 

• Közösségépítés. 

Ajánlott irodalom 

GABNAI KATALIN 1993. Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek- Marczibányi Téri 

Művelődési Központ, Budapest. 

KAPOSI LÁSZLÓ 1993. Játékkönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest. 

SOESMAN, ALBERT 2006. Tizenkét érzék- Kláris kiadó és Művészeti Műhely, Budapest. 

WERBECK-SVÄRDSTRÖM, VALBORG 2014. A hang kibontásának iskolája. Magánkiadás ‒ Arany 

Adrienn. 

 

 Tanórán kívüli közösségfejlesztő programok, vetélkedők 

„Gyógyír csupán az, ha az egész közösség az egyes ember lelkének tükrében képződik, 

s az egyes ember lelkének ereje hat a közösségben.” 

(Rudolf Steiner) 

Egy közösségnek szüksége van olyan tevékenységekben való részvételre, amelyek segítik 

felfedezni azokat a közös célokat, ápolni azokat a közös értékeket, amelyek mentén együtt 

élhetnek. Ezeknek elsődlegesen a közös iskolai ünnepek adhatnak teret, ugyanakkor fontos, 

hogy a mindennapokban is lehetőségük legyen a különböző osztályfokon lévő diákoknak 

átélni a közösség élményét. 

A közös játék kiváló eszköz a szociális kompetenciák fejlesztésére, a kooperativitás 

gyakorlására, egymás megismerésére, az önismeret mélyítésére. A csoportos vetélkedők 

olyan élménypedagógiai eszközök lehetnek, amelyek viszonylag kevesebb stresszel járnak, 

hiszen a felelősség megosztott a csapat tagjai között, továbbá erős motivációval is, mivel a 
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gyermekeket fűti a versenyzési ösztön. Ezzel együtt jó eszközök arra is, hogy tudásukat 

informális módon mérjük fel. 

Waldorf-iskolaként 1-8.évfolyamon nem támogatjuk az egyéni versenyzést, ezért a 

vitaversenyeket kizárólag a gimnáziumi tagozatos diákoknak szánjuk (azon belül is 

elsősorban a 11‒13. évfolyamnak). 

Vitaversenyek 

A szóbeli anyanyelvi kommunikáció legmagasabb foka a retorika, azaz az ékesszólás 

művelése. Gazdag, változatos, gyakran esztétikus szókincs szükségeltetik hozzá, amely 

segíti az előadót árnyaltan kifejezni kommunikációs szándékait. Feltételezi a 

paralingvisztikai eszközök magas fokú ismeretét, magabiztos és megfelelő alkalmazását. 

Előadója meggyőző, hiteles érveket használ, mivel a kifejtett témában korábban elmélyült 

tudásra tett szert; logikus, követhető érvrendszert képes felépíteni. A jó szónok fogékony 

és nyitott mások érveire, képes építő kritikai párbeszéd folytatására. Kész kérdésekre 

gyorsan és frappánsan reagálni; ha szükséges, ellenfeleinek érveit lebontani; ellenérvekkel 

meggyőzni. A retorika művelője emberileg is hiteles, hatást tud kiváltani hallgatóságából. 

Az angolszász társadalomban széleskörűen elterjedt és népszerű vitakultúrát fejlesztő játék 

az úgynevezett disputa, amely Magyarországon is megjelent, de komoly idő- és 

szervezésigénye miatt kevésbé élünk vele. Miért érdemes mégis teret engedni neki?  

Várható eredmények: 

A vitaversenyek informális helyzetet teremtenek az anyanyelvi, adott esetben idegennyelvi 

kompetencia fejlesztésére; problémaközpontúságukkal kritikus és logikus gondolkodásra 

nevelnek. A tanulás tanulását is támogatják, mivel a felkészülés során nagy szerepe van az 

önálló ismeretszerzésnek, kutatómunkának, a tudás csoportban való megosztásának. Az 

együttműködés a csapattársakkal a kooperációs készséget, a szociális kompetenciát erősíti. 

Témái gyakran a jelenkor társadalmi problémáira keresik a választ, amelyeket több oldalról 

meg kell tudni közelíteni a disputázóknak. Állampolgári felelősségre és toleranciára nevel. 

Gyakoroltatja az érdekérvényesítést. És mindamellett kiváló közösségépítő program. 

A szociális érzékenység a 11. évfolyam környékén bontakozik ki teljes egészében, így a 

disputa osztályon kívüli, intézmények közötti művelését elsősorban a 11‒13. osztálynak 

ajánljuk. 
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Előkészületek: 

• Versenyszervezők csapatának meghatározása, projektvezető választása; 

• Diákok bevonása a szervezésbe; 

• Versenyszabályzat részletező leírása; 

• Versenyidőpont átgondolt, a tanév rendjéhez igazított meghatározása; 

• Helyszínválasztás: kisebb tér biztosítása, amely stresszmentes környezetet 

biztosít; 

• Versenyfelhívás készítése; 

• Versenyhonlap indítása, a versenyfelhívás különböző fórumokon való 

megosztása; 

• Jelenorientált problémakörök áttekintése: feladatok előkészítése; 

• Versenybíróság felállítása; 

• A verseny napjának lebonyolításához szükséges előkészületek. 

A vitaverseny csapatai: 

• Fordulónként egy állító és egy opponáló csapat küzd egymással 3-3 fővel; 

• Az állító csapatban lévő szerepek: 1. előadó; 2. válaszoló; 3. vitázó; 2. összegző; 

• Az opponáló csapatban lévő szerepek: 1. opponáló; 2. vitázó; 3. összegző. 

A vitaverseny menete: 

• 1-2 perc: Az állító csapat előadója ismerteti a témát, a csapatuk álláspontját és 

érvrendszerét; 

• 1-2 perc: Az opponáló ismerteti az ellenkező irányú tételmondatukat, ismerteti 

csapatuk érvrendszerét; 

• 1 perc: A válaszoló röviden reagál az opponáló felvetéseire; 

• 10-12 perc: A vita. A két vitázó érveinek és ellenérveinek összecsapása, egymás 

kibontakozási lehetőségének meghagyásával; 

• 1-2 perc Az állító csapat összegzője kiemeli a legfontosabb érveiket; 

• 1-2 perc: Az opponáló csapat összegzője kiemeli a legfontosabb érveiket és 

lezárja a vitát; 

• A vita kiértékelése; 

• Következő fordulók, végül eredményhirdetés.  
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Témakörök: 

A viták témáit a jelenkor aktuális problémái határozzák meg, így a társadalom, politika, 

vallás, környezetvédelem, természetvédelem, média, technológia, egészség stb. kérdései 

kerülhetnek fókuszba. 

Ajánlott irodalom 

FENYŐ D. GYÖGY 2006. Szövegértés-szövegalkotás 9. Tanári útmutató szakiskoláknak 2. 

Kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagok. [Elektronikus elérhetőség: 

magyartanarok.wordpress.com/szakiskola] 

HAMMER FERENC 1997. Közösségi változás közös cselekvés révén. Joint Center, Budapest. 

HUNYA MÁRTA 1998. A disputa program. Soros oktatási füzetek, Budapest. 

MARGITHAY TIHAMÉR 2004. Az érvelés mestersége. Typotex Kiadó, Budapest. 

MURÁNYI YVETT 2006. Szövegértés-Szövegalkotás 9. Tanulói munkatankönyv 4. Kompetenciafejlesztő 

oktatási programcsomagok. [Elektronikus elérhetőség: magyartanarok.files.wordpress.com/2015/09/9-

dic3a1k-4-fejezet-konfl-drc3a1mc3a1k-antigonc3a9-julius-caesar.pdf] 

PETHŐNÉ NAGY CSILLA 2007. Módszertani kézikönyv. Korona Kiadó, Budapest. 

RAÁTZ JUDIT – TÓTH ETELKA 2015. A bemutató beszéd. „A retorika a társadalomban – a társadalom a 

retorikában” konferencia előadásai és a tizenhatodik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Trezor 

Kiadó, Budapest. [Elektronikus elérhetőség: mek.oszk.hu/14900/14966/14966.pdf] 

SUHAJDA ÉVA VIRÁG 1999. Demokrácia az iskolában. Joint Center, Budapest. 

SZIVÁK JUDIT 2010. A vita. A vitakultúra fejlesztése. A szociális kompetenciák fejlesztése a vita 

segítségével. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár XII. Gondolat Kiadó – ELTE PPK Neveléstudományi 

Intézet, Budapest. 
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 AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
 

 

 Az óvoda bemutatása, helyzetkép 

 

Óvodánkat – más Waldorf óvodákhoz hasonlóan – szülői kezdeményezés hozta 

létre. A családokban az a vágy fogalmazódott meg, hogy olyan intézményt szeretnének a 

gyermekeiknek, amit a gyermekek a családi élet folytatásaként élhetnek meg. Ahol 

közelebb vannak a természethez, szabadabb maradhat kreativitásuk, önmagukká válásuk 

teljesebben történhet meg. Ahol a dolgok az ő ritmusuk, fejlődésük, érésük szerint 

történnek. Ahol szerető és biztonságot nyújtó közeg veszi őket körül. Úgy találtuk, hogy 

ezek az elképzelések a Waldorf-pedagógiában kapcsolódnak össze. Így a vágyak 

kialakították a közös célt, hogy Waldorf Óvodát alapítsunk. 

Az óvoda jellegéből adódóan az alapítás után is nagyban épít a szülői közösség 

munkájára. (Alapítás körüli teendők, adminisztratív, anyagbeszerzési, konkrét fizikai 

segítséggel járó munkálatok elvégzése, az induláshoz szükséges anyagi források 

felkutatása, szponzorok keresése, és a későbbiekben az óvodai működéshez szükséges 

segítségnyújtások.) A fenntartó egyesületként működik, ahol a szülők tagként valódi 

döntési jogkörrel rendelkeznek egyes óvodát érintő kérdésekben. 

Az óvoda fenntartója a Székesfehérvári Waldorf Egyesület. A fenntartó feladata, 

hogy ellássa az óvoda szakmai és törvényességi felügyeletét és biztosítsa a zavartalan 

működés feltételeit. 

Az óvodai ellátás – a szülői igényeket tekintve - egész napos. Waldorf-

óvodapedagógiai alapelvek és pedagógiai gyakorlata a Waldorf-óvodai célok 

megvalósításához meghatározott összetételű vegyes életkorú gyermekcsoportot kíván meg. 

Ennek megfelelően törekszünk a gyermekek életkora, neme, egyéni figyelem-igénye 

szerint a csoporton belüli harmonikus arányok megteremtésére és megőrzésére. 

Csoportunkba 3-7 éves korú gyermekeket várunk. /Csoportunkban 3-7 éves korú 

gyermekek óvodai nevelését látjuk el. A gyerekeket elsősorban a városból, illetve a 

környező falvakból fogadjuk. 
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 A Waldorf-pedagógia alapján működő óvodáknak az EMMI 

2013. március 21. napján meghozott 12078-1/2013/KOIR 

határozatával alternatív óvodai programként jóváhagyott 

Waldorf Óvodapedagógiai Programja, mint a nevelés-oktatás 

tartalmi kérdéseire vonatkozó egyedi megoldás, illetve mint az 

óvoda nevelési programjának alapdokumentuma  

 

„Waldorf Óvodapedagógiai Program 2. mellékletként csatolva”     

 

 

 

 Az intézmény helyi megoldásai a Waldorf Óvodapedagógiai 

Program keretei között 

 

 

Család: 

 

Az óvodába való felvétel feltétele, hogy a szülők legalább alapvető szinten ismerjék 

a Waldorf-pedagógiát. Az óvodapedagógus felméri, és szükség szerint kiegészíti a szülők 

ismereteit. A családok és az óvoda pedagógusai együttműködést kötnek a gyermekek 

harmonikus nevelésének érdekében. 

Alapelvünk, hogy a felvétel során csak pedagógiai szempontok érvényesüljenek, 

senkit nem érhet hátrány szociális helyzete, anyagi körülményei miatt. A szülők intenzíven 

részt vesznek az óvoda fenntartásának mindennapi tevékenységeiben munkájukkal 

(játékkészítés, takarítás, kerti munkák stb). 

Az óvodapedagógusok az óvodai évek alatt lehetőséget teremtenek arra, hogy a 

szülők egyre jobban megismerjék, és alkalmazni tudják a Waldorf-pedagógiát. A szülők 

ennek érdekében vállalják, hogy rendszeresen részt vesznek a Szülői Körökön, pedagógiai 

beszélgetéseken, egyéb rendezvényeken. Az óvodánkban sok olyan ünnepet, közösségi 

eseményt tartunk, ahová az egész családot elvárjuk, szülőket, testvéreket, nagyszülőket, 

rokonokat, barátokat. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 

Szülői Kör 
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Havonta tartunk Szülői Köröket, ahol az óvodapedagógusok beszélnek az életkori 

sajátosságokról (a Waldorf-pedagógia szempontjából), a csoport életéről, az ünnepekről. 

Művészeti munkát végeznek, például olyan módon festenek, mint az óvodában a 

gyermekek. Itt kerül sor a gazdasági, jogi teendők megbeszélésére, a beszámolókra. A 

következő időszak teendőinek megtervezésére, beosztására. 

 

Pedagógiai beszélgetések (fogadóórák) 

A Waldorf-pedagógia egyik alapelve, hogy a szülők és az óvoda ugyanazt a nevelést 

valósítsa meg. Ezért legalább évente egyszer egy hosszabb beszélgetésre kerül sor 

(családonként, előre egyeztetett időpontokban), ahol az óvodapedagógus elmondja a 

gyermekkel kapcsolatos megfigyeléseit, észrevételeit, megbeszélik a felmerülő 

problémákat, közösen keresnek megoldásokat. A szülők feltehetik pedagógiával 

kapcsolatos kérdéseiket, tanácsot, vélemény kérhetnek. 

 

Ünnepek, családi programok 

Óvodánkban a szülőkkel közösen ünnepeljük a Szent Mihály napját, a Szent Márton 

napját, az Adventet, a Húsvétot és a Nyárünnepet. Többször kirándulunk, túrázunk. Évente 

egyszer bazárt rendezünk. 

 

Külső kapcsolatok: 

 

Magyar Waldorf Szövetség, Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet 

A Magyar Waldorf Szövetséggel és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó Waldorf Ház 

Pedagógiai Szolgáltató Intézettel az alkalmazott Waldorf-pedagógiára és a Waldorf-név 

használati jogára tekintettel az Óvoda szoros kapcsolatot ápol.  

 

A Magyar Waldorf Szövetséghez több kötelék is kapcsolja az Óvodát. Egyrészt a Szövetség 

szervezetéhez csatlakozva – tagszervezeteként - része a Waldorf-pedagógia magyarországi 

közösségének. A Szövetség másfelől a Waldorf Óvodapedagógiai Program és a Waldorf-

névhasználat engedélyezésének jogosultjaként felelős a Waldorf-pedagógia hazai 

minőségvédelméért, amelyre tekintettel az Óvoda tevékenységére irányadóak a Szövetség 

keretében elfogadott közösségi szabályok, irányelvek, állásfoglalások és ajánlások mind a 

pedagógia, mind a működés területén.   

 

A Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet a Szövetség által alapított és fenntartott, a 

miniszterrel kötött köznevelési szerződés alapján a Waldorf-pedagógia területén országos 

szolgáltatást nyújtó pedagógiai intézet; a Waldorf-óvodák fontos külső kapcsolata. Az 
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Óvoda rendszeresen igényli és igénybe veszi a Waldorf Ház szakmai szolgáltatásait a 

Waldorf-pedagógia és a tanügyigazgatás területein, így különösen: 

• részt vesz a Waldorf Ház által meghirdetett konzultációkon, szakmai 

konferenciákon, tanácskozásokon, műhelymunkákban, tréningeken, szakértői 

konzultációkon és más szakmai rendezvényeken,  

• bekapcsolódik a Waldorf-pedagógia területén szervezett pedagógus-

továbbképzésekbe, 

• szaktanácsadói, szakértői szolgáltatásait igénybe veszi a pedagógiai munka 

megsegítésére,  

• saját gyakorlati tapasztalatainak továbbításával, adatszolgáltatással, jelzésekkel járul 

hozzá a Waldorf Ház tevékenységéhez, segíti szakmai munkáját. 

 

A Waldorf Házzal való kapcsolattartás és együttműködés a kialakított informális 

csatornákon, a Waldorf Ház szakmai rendezvényein való részvétellel, illetve az Óvoda és 

a Waldorf Ház között létrejött pedagógiai-szakmai szolgáltatási szerződésben 

meghatározottak szerint történik.  

 

Pedagógiai szakszolgálatok, gyermekjóléti szolgálatok, utazó gyógypedagógusi hálózat 

 

A pedagógiai szakszolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, utazó 

gyógypedagógusi hálózattal az Óvoda - mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer része - a 

jogszabályokban meghatározottak szerint tart kapcsolatot.  

 

A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolattartás az intézményvezető feladata, 

amelyben közreműködnek az óvónők, segítők. A gyermekek veszélyeztetettségének 

észlelése, feltárása és jelzése az intézményvezetőnek, az Óvoda minden pedagógusának 

feladata. A veszélyeztetettség feltárásában, a megelőzésben a gyermekjóléti szolgálat 

segítséget nyújt, az Óvoda pedagógusai pedig az óvodai nevelő munka keretei között 

közreműködnek a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokban. 

Ha az óvónő a gyermek beilleszkedési, magatartási nehézségének vagy sajátos 

nevelési igényének lehetőségét észleli, és a szülővel való közvetlen egyeztetés nem vezetett 

eredményre, az Óvoda jogszabályi kötelezettségének megfelelően hatósági eljárást 

kezdeményez a szülő kötelezése iránt. A szülő hatósági úton kötelezhető arra, hogy 

gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, vizsgálaton, a fejlesztő foglalkozáson 

való részvételét. Az óvónő minden esetben megkísérli a szülővel a közvetlen egyeztetést a 

szakértői vizsgálat kérelmezése érdekében.  
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A pedagógiai szakszolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, az utazó 

gyógypedagógusi hálózattal való kapcsolattartás történhet együttműködési megállapodás 

alapján, informális csatornákon, levelezéssel, személyes és telefonos megbeszéléseken, 

egyeztetett megbeszéléseken az Óvoda és a szakszolgálat munkaterve mentén.  

 

Orvos, védőnő 

 

Az orvossal, védőnővel a gyerekek egészségi állapotának megóvása érdekében az 

Óvoda közvetlen és rendszeres kapcsolatot tart. Közreműködésükkel szervezi a gyerekek 

fogászati szűrését is. 

 

További külső kapcsolatok 

 

Az Óvoda a feladatainak megfelelő ellátása érdekében állandó vagy eseti 

kapcsolatban áll a köznevelés területén működő hatóságokkal és szolgáltatókkal, továbbá a 

helyi szervezetekkel, illetve a Waldorf-pedagógiához kapcsolódó szervezetekkel, így: 

• a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalával 

• a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatóságával 

• az illetékes szakhatóságokkal: ÁNTSZ, Tűzoltóság, továbbá NÉBIH, 

munkavédelmi felügyelőség  

• más Waldorf-iskolákkal és Waldorf-óvodákkal 

• külföldi Waldorf-intézményekkel 

• a helyi önkormányzattal 

• a helyi nevelési-oktatási intézményekkel 

• a helyi közművelődési intézményekkel (Művelődési Központ, múzeumok, értéktár, 

könyvtár, stb.)  

• a helyi médiával. 

 

Az Óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz 

kötődő szervezet nem működhet, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba 

hozható politikai célú tevékenység nem folytatható, az Óvoda politikai szervezetekkel nem 

tart kapcsolatot. 

 

Az Óvoda külső kapcsolatainak szervezése, felelőse 

 

A külső kapcsolattartás általános megvalósulási formái lehetnek: levelezés, 

személyes és telefonos megbeszélések, csoportos megbeszélések, egyéni segítő 
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beszélgetések, előadások, tájékoztatók, közös rendezvények, kölcsönös hospitálások, 

együttműködési megállapodások. A kapcsolattartási módok közül az Óvoda azt részesíti 

előnyben - a kapcsolati partnerrel is egyeztetetten - amelyet a felmerült kérdések, 

problémák rendezésére a legmegfelelőbbnek tart, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a 

kapcsolattartás módját jogszabály kötelezően előírja, az Óvoda a jogszabályoknak 

megfelelően jár el.  

 

Az Óvoda külső kapcsolatainak szervezése és koordinálása, a kapcsolattartás során 

az Óvoda képviselete alapvetően az intézményegység-vezető feladata. 

 

 

 

 A pedagógiai program egyéb olyan részei, melyeket a Waldorf 

Óvodapedagógiai Program nem szabályoz, illetve amelyeket az 

óvoda fontosnak tart kiemelni, kiegészíteni 

 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése  

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodánkba történő felvétele 

Az óvodánkban történő együttnevelés – a szakértői bizottság szakvéleményének 

figyelembevételével – minden esetben egyéni felvételi döntés alapján valósul meg. A 

Waldorf óvoda nem kötelező felvételt biztosító óvoda. Óvodánk a sajátos nevelési igényű 

gyermekek közül a Down szindrómás gyermekek együttnevelését tudja felvállalni, amely 

az enyhén vagy középsúlyosan értelmi fogyatékos jogszabályi kategória besorolásba 

tartozik. Az Intézmény alapító okiratában és működési engedélyében rögzített sajátos 

nevelési igényű gyermekek maximális létszámát nem lehet túllépni. Az együttnevelésbe 

történő felvétel során a sajátos nevelési igényű, enyhén vagy középsúlyosan értelmi 

fogyatékos gyermek állapota, egyéni képességstruktúrája mellett figyelembevételre kerül 

az óvodai csoport összetétele és gyermekek életkori sajátosságai. Fontos szempont a sajátos 

nevelési igényű enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek óvodai felvételére 

vonatkozó döntés kialakításánál, hogy az együttnevelés ne rójon aránytalan terhet az óvodai 

együttnevelésben részesülő gyermekek egyikére sem. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére vonatkozó alapszabályok és célok 
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A Waldorf-pedagógia befogadó pedagógia. A Waldorf-pedagógiai program szerint 

felépülő óvodai élet megfelelő hátteret biztosít a sajátos nevelési igényű, enyhén és 

középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek befogadó neveléséhez. 

A sajátos nevelési igényű, enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek 

fejlődése hatékonyan támogatható a Waldorf pedagógia eszközeivel, ennek következtében 

ugyanazok az alapelvek vonatkoznak rájuk, mint az óvodába járó többi gyermekre. Célunk 

is azonos: a gyermek önmagához mért fejlődése tekintetében a lehető legnagyobb fokú 

fejlődést elérni fizikai, szociális, érzelmi és a gondolkodási képességek téren egyaránt. 

A sajátos nevelési igényű, enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermeket 

támogató környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek és segédeszközök megléte, 

akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gyermek 

mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges. 

Óvodai nevelésünkben a sajátos nevelési igényű, enyhén és középsúlyosan értelmi 

fogyatékos gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására 

törekszünk. A nevelés hatására a sajátos nevelési igényű, enyhén és középsúlyosan értelmi 

fogyatékos gyermekeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra 

törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. 

 

Az együttnevelésből adódó feladatok 

Az együttnevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű, enyhén és középsúlyosan 

értelmi fogyatékos gyermek fejlődéséhez a támogató környezetet az alábbiak szerint 

biztosítja az óvoda: 

• egyéni szükséglet szerinti környezet kialakítása és biztosítása, 

• a szükséges tárgyi feltételek és segédeszközök biztosítása, 

• reális nevelési célok kitűzése, 

• a gyermek fizikai, verbális segítése oly módon, hogy a nevelési helyzetekben annyi 

segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez éppen szükséges, 

• egyéni fejlesztő foglalkozás biztosítása az érintett gyermek számára 

gyógypedagógus vezetésével, 

• az óvodapedagógus(ok), gyógypedagógus(ok) és a dajka kölcsönös együttműködése 

a gyermekek és a szülők támogatása érdekében, 

• az óvodapedagógus és a dajka alkalmazkodása a gyermek egyéni fejlődési 

üteméhez, 

• szoros kapcsolattartás és együttműködés a gyógypedagógusokkal, a védőnővel, 

illetve minden szakmai szolgáltatóval, 



Fehér Vár Pedagógiai program 

Waldorf 2020. augusztus 24. 
Óvoda, Általános Iskola, 
 Gimnázium és AMI  

  

 
61 

• szoros kapcsolattartás és együttműködés, valamint tervezett konzultációk a 

szülőkkel, 

• évente részletes írásbeli pedagógiai vélemény készítése, jellemzés a gyermekek 

személyiségéről, állapotáról, fejlődéséről és a kitűzött nevelési célokról, 

megoldandó feladatokról, 

• az óvoda sajátos nevelési igényű kisgyermek felvétele esetén eseti megbízási 

szerződéssel foglalkoztatja a sajátos nevelési igényű, enyhén és középsúlyosan 

értelmi fogyatékos gyermek szakértői véleményében nevesített szakirányú 

végzettségű gyógypedagógust, 

• biztosítja az egyéni gyógypedagógiai fejlesztéshez szükséges tér meglétét és 

eszközöket, 

• az óvodai nevelés gyakorlatát folyamatosan fejleszti az együttnevelés folyamatában 

szerzett tapasztalatok figyelembevételével és szakmai munkában résztvevő 

szakemberek bevonásával. 

 

 

Egészségnevelési és környezeti nevelési alapelvek 

Az élet és az egészség az embernek semmi mással nem pótolható, alapvető értéke. 

A Waldorf-óvodapedagógia a gyerek ismeretéből – életkoronként változó testi, lelki és 

szellemi szükségleteinek felismeréséből – kiindulva biztosítja a kisgyermek számára az 

egészséges fejlődést, az egészséges életmódot. 

Pedagógiánk a későbbi egészséges életvitel iránti igényt kívánja megalapozni, az 

egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását 

kívánja segíteni; e tevékenység eredményei ennek megfelelően csak a későbbi 

életszakaszokban mutatkoznak majd meg teljes mértékben. 

A Waldorf-pedagógia, szándékai szerint harmonizáló hatást fejt ki a gyermek egész 

szervezetére, a test ritmusaira és működésére is, melynek középpontjában az ember belső 

lényének fejlődése áll. A Waldorf - pedagógia alapvetően preventív szemléletű, amely 

biztosítani kívánja az óvodás gyermekek testileg egészséges, lelkileg szabad, szellemileg 

kreatív emberré válását. 

Egészségnevelési célunk a gyermekek egészséges életmód-szükségleteinek 

biztosítása, testi-lelki, szellemi fejlődésük előítélet-mentes és tapintatos vezetése az 

óvodában és kedvező irányú változásának támogatása a családban. 

A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természeti 

környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel 

az ember a természet része. Az általa okozott természeti -, környezeti szennyeződések 
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károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni 

a ránk bízott gyermekeket. 

 

Főbb feladataink: 

• Gyermek szükségleteinek megfigyelése, megteremtése 

• Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, egészséges óvodai környezet 

megteremtése 

• Áttekinthető tárgyi világ megteremtése 

• A cselekvés-érzés-gondolkozás, testi-lelki-szellemi szükségleteik tapintatos 

vezetése 

• A gyermek saját érésének és kibontakozásának védelme 

• A gyermek túlterheléstől való védelme 

• A gyermek fejlődő belső világának megóvása 

• Az egészséges életmód (gondozás, testápolás, étkezés, öltözködés, 

betegségmegelőzés és egészségmegőrzés) szokásainak támogatása 

• A megfelelő fizikai és pszichés környezet biztosítása, (erőszakos befolyásokat 

kizáró) 

• Az ember és az emberi világ közötti kapcsolat átláthatóságának és 

megtapasztalhatóságának támogatása, érzékekkel felfogható átélhető formában 

 

Az egészségfejlesztés területei: 

•  

• Egészséges táplálkozás 

• Mindennapos testmozgás 

• Testi-lelki-szellemi egészségnevelés támogatása, viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegséghez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

• Bántalmazás és erőszak megelőzése 

• Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

• Személyi higiéné 

• Környezeti higiénia, környezetvédelem 
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A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség előmozdítása a Waldorf-

pedagógia alapelveiben és értékeinkben rejlik, miszerint minden gyermeknek vele született 

joga van testi egészségre, érzelmi biztonságra és szellemi szabadságra. 

A Waldorf-pedagógus minden gyerek felé szeretettel, pozitív attitűddel fordul, 

hátrányos megkülönböztetés senkit nem érhet. Minden gyerek az óvodai csoport 

egyenrangú tagja, számára az egyenlő hozzáférés biztosított kell legyen. 

A Waldorf-pedagógia befogadó pedagógia. A gyerekek között fennálló 

különbségeket, a pedagógiai program mindvégig figyelembe veszi, módszereiben és 

eszközeiben egyénre szabott megoldásokkal él.  

 

Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

A Waldorf-pedagógiát szemléletében és módszereiben is a gyermekközpontúság és 

családközpontúság jellemzi. A szülők és óvónők közötti kölcsönös tiszteleten alapuló 

együttműködése pedagógiánk alappillére. Szemléletünk szerint, bármilyen hátrányos 

helyzetből származó lemaradás csak ilyen hozzáállással ellensúlyozható.  

Az óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségünknél fogva abban is kiemelt 

szerepük és felelősségük van, hogy ösztönözzék az együttműködések kialakítását azokkal 

a szolgálatokkal, melyek a szülőket támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a 

gyermekeknek szolgáltatásokat biztosítanak. 

 



zÁnapnx
A Peda-gógiai Koilégium aNemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezeíéséről és alkaimazásárói
szóió íl0l20l2. (VI. 4,) Korm. rendelet 12" § (2) bekezdésének kOtetező rendelkezése
folyuin a lrlemzeti alaptanterv módosítasa és az oktatasért felelős miniszter áliai kiadott uj
kerettantervek alapján felUlvizsgáIta az intéznény pedagógiai programj át.

Fv,íegáiiapítcna, itcig}, & ireeiagég,iai irrelgra;* a:iapját iréperő, ?*i S-i:a* aiterfiat,íl,
kerettanterv-ként jóvátragyott 1Vald+r|-kerettafiterv a NAT 2020-nak és a mir:iszteri
kerettanterveknek nem felel ineg, A h,{agyar llrtaldorf Szövetség, mint a Waldori-
kerettanterv jogosullianak tájókoztaása szerint a Szövetség elvégeáe a Waldorf-
kerettantenz felülvizsgálatát, és a módosított Nemzeti alaptantervnek, valanrint a rniniszteri
1r+r+tfqnfprtrpLnpt ynprrfplp-lÁ+n ófr{rr!ryczr:ft A r,*rrrxrar \trIelrlnrf_ialr*1áL, l:orctf_qnf,en;e9 L,tuavtt ar!L.5rviL.rUv.! +lu1-.r5v&i,a! ,.; i i!.ra6J: *r ijt-_L,tlati

2ű2ü" dokumentumot az oktatásért íbieiős miuisztériummai egyeaette - az alternatív
kerettantervek helyébe iéptetett egyedi megoidásokra vonatkozó új jogszabályi
rendeikezeseknek vaió megfeleiésre is kiterjedően. A Minisáérium az átdalgozott
Waldorf- kerettantervet a j o gszab ály i e 1ő írásoknak megfelelőnek találta.

Áz i<L,niar heh;i ten,lcrr;r.í *z ál,,lnlo'c.zntt 1Á,i*i,,inrí-L,píétí2filprti *lt\}i'| n[*nián ezzai eovezőenJ.vl ,l !úíl!v slgvrsvavl ql@y^lq,,a

készítette el - a 20l2űi2. (VIíL : r .; ervlirlli rendeietben elvárt. a Wa|dorf-kerer,anterv,ben
n§m érintett pedagógiai program tartalmak kiegészítő szabitlyoásával. Az óvodai
pedagógiai program tartalmazza a \&'aldorf Óvodapedagógiai Progratnot és a:zokat a
jogszabályban előírt tartalmakat, amelyeket a Waldorf Óvodapedagógiai Program nem
--^L:t-.^- A f-*+i^l.*^ +^!.i-+^+^l - T!^J^-l'-:^i lr^11 A-:,.,* ^ --J_*.l-:-: **^.---*^+ /tf\'\J^\
báilUrlt}Uí. 11 i§rttt§ilitr iÉ§liiiÉti§r ai rÉlial§LiBiaéi !!üiiüBi$rir * i,tüirée,üFiÉr i-riLiEialiiiíJi ZUéU.
ápri}is 28.-án módosította, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért
Felelős Helyettes Államtitkara,2az1.június Z}-ánkelt, vIIIl3214-3|2O7:0,{KOZNEVTART
számú hatarozatárlal elfosadott.

Jelen pedagógiaiprogran nódcrsílásárg azért kedilt sot,. ptert a Veszprémi \ilald*rf
figyesütet §FOP-3.3.7-7V-7,il17-iX}üó5 pá|yázatá*ak köszönhetően szeretnérk
beveretni gimnáziumunkba a Jelenorientált Kultrnűhely Programot (JÓK). A
korábbi Pedagógiai prtgram egy lijabb fejezettel: IV.3" Á Jelenorientált Kul*nííheíp
Programot {rOK} bővfilt. Egyéb módosítás nefr törtéüt, a korábbi részekváltozatlalul
maradtak A módosítás átr.,ezttése megtörtént, a Pedagógiai Kollegium 2B2a,
ai:g*sztrrs Z4.-án m€gt*rt+tt Éítésén zz intéznrény egységes szerktezetfoe Ébgktt
pedagógiai programj át eífogadia.

A pedagógia progranrbarr egy-éb módosítast tlenr történt. A módosított pedagógiai prograrrr
nem tartalmaz a|yan rendelkezést, amelyből a fenntartóra többletktiteiezettség háru1, ezért
.- *.--l^^-|*^:--: *---**-,*- *-A,r^^l+A^AL-,_ .= $^*.-+^4A ^.--,^+.14/,^Á__-__1. L_^^_^*_A^^ ^-_- lrT1-4 ní eC,,püaitÉi-lÉirxr j-rffu,éiáilt iiil}t-lirbtL€§§,it{Jn+é i$ttttÉ.éti_{, t;E}§.{§.{c$-\§-rrgt_ lrl;.\?.§{l,§§s §i tt.lr. i{.r. §

{1} bek. alapján nem volt szükséges.
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