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Kedves Szülőtárs! 
Szeretettel üdvözlünk a SzekSzárdi Waldorf közöSSégben! 
Ezt a kiadványt mi, szülők állítottuk össze Nektek, szülőknek, tanáraink támoga-
tásával, hogy megkönnyítsük az iskolai életbe való beilleszkedéseteket. Reméljük, 
hogy értékesnek találjátok ezt a tájékoztatót, és ebből is érzitek, hogy fontos szá-
munkra az érkezésetek, és örülünk, hogy itt vagytok, velünk! 

Üdvözlettel: SzÜlői Kollégium

Kedves Szülőtárs! 

Szeretettel üdvözlünk a Szekszárdi Waldorf Közösségben! 

Ezt a kiadványt mi, szülők állítottuk össze Nektek, szülőknek, tanáraink támogatásával, hogy meg-
könnyítsük az iskolai életbe való beilleszkedéseteket. Reméljük, hogy értékesnek találjátok ezt a 
tájékoztatót, és ebből is érzitek, hogy fontos számunkra az érkezésetek, és örülünk, hogy itt vagy-
tok, velünk! 

Üdvözlettel: Szülői Kollégium

2



Mit érdemes tudni a Waldorf-pedagógiáról? 

A Waldorf iskolák legfontosabb nevelési elve a „mit, mikor és hogyan” - azaz az oktatás során 
a gyermekek életkori sajátosságai határozzák meg a tevékenységet, a módszertant és a tan-
anyagot. Ezen folyamat során a Waldorf-pedagógia igyekszik a lehető legteljesebb mértékben 
támogatni a gyermeket, mint emberi lényt abban, hogy megtalálhassa saját útját. Fontos, hogy 
az elsajátított tudás élő legyen, és összekösse a gyermeket a világgal, segítsen abban eligazodni 
neki. Ezért nem kész, megmásíthatatlan tényeket közvetítünk, hanem a gondolkodást, az akara-
tot és az érzéseket egyaránt fejlesztjük a gyermekekben a mindennapok során.

A Waldorf-pedagógia az antropozófiai emberismeretből bontja ki a gyermekről és fejlődéséről 
alkotott képét. Útvezetőnk és metodikai tanácsadónk a Rudolf Steiner által megalapozott em-
berkép, az ebből született nevelésművészet, melynek egyik kiindulópontja, hogy hétéves szaka-
szok figyelhetők meg a fejlődő ember életében. Pedagógiánkkal arra törekszünk, hogy a gyer-
mekek az első hétéves szakaszban, azaz hét éves korukig megtapasztalhassák, hogy  “a világ jó”, 
ez az óvoda alaphangulata. Majd a második szakaszban, azaz elsőtől a nyolcadik osztályig, azt, 
hogy“ a világ szép”, míg a harmadikban “ azt, hogy “a világ igaz”.

Ideális esetben 8 éven át egy osztálytanító kíséri végig az osztály fejlődését, lehetőleg minél több 
tárgyat tanítva, így olyan kapcsolat alakul ki az osztálytanító és a gyermek között, ami segíti a 
megfelelő érzelmi biztonság kialakítását. 

Iskolánkban az osztálytanító és a gyermekek közötti kapcsolat minősége kulcsfontosságú.                 
A kisiskolás az osztálytanítójában tekintélyt, példát lát, így tisztelettel fordul felé.

Szilárdan állok a földön, Biztosan járok életutamon,
Szeretetet növesztek a bensőmben, 

Reményt helyezek tetteimbe, Bizalmat árasztok gondolataimba, 
Ez az öt adja létem, Ez az öt vezet életcélomhoz. 
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A kéz, szív és fej iskolája 

A Waldorf iskolákat gyakran nevezik a kéz, a szív és a fej iskolájának. Ez a három aspektus 
együtt van jelen a mindennapokban.

A kéz iskolája, mert elengedhetetlen, hogy a gyermekek aktívan, tevékenyen vegyenek részt a 
mindennapokban. Mozgással kísért memoritereket végeznek, kézműveskednek, ami elősegíti 
akarati nevelésüket.

A szív iskolája, mert művészetekkel, mint érzelmi kifejezőeszközökkel találkoznak, a zene, a kép-
zőművészetek, az irodalom a tanulási folyamat fontos részét képezik.

A fej iskolája, mert a klasszikus tananyag elsajátítása mellett fontos a megfigyelés, ítéletalkotás, 
a vélemény megfogalmazása ahhoz, hogy érdeklődés alakuljon ki bennük az őket körülvevő vi-
lággal szemben

Epocha

A Waldorf iskolában epochális oktatás zajlik. Az epocha korszakokat, időszakokat jelent. Ilyenkor 
3-4 hétig egy témával foglalkoznak a tanulók a nap első két órájában - az úgynevezett főoktatás 
ideje alatt szünet nélkül. Az epochális óraszervezés elősegíti, hogy ezekben az időszakokban a 
gyermekek jobban el tudjanak mélyülni a tananyagban, egy-egy területre tartósan összponto-
sítsák a figyelmüket, változatos eszközökkel és munkaformákkal „éljenek” egy-egy témakörben.

Milyen tantárgyakat tanulnak a Waldorf iskolások?

Epochális és szaktantárgyak 

Az epochális rendszerben tanítjuk a közismereti tárgyakat, mint a magyar nyelv és irodalom 
(írás, olvasás), a számtan és matematika, történelem, honismeret és földrajz, természetrajz és 
biológia, fizika, kémia, formarajz. A gyerekek szakórák keretében ismerkednek meg a kertműve-
lés, kézimunka, rajz-festés, fafaragás, idegen nyelvek, euritmia, Bothmer és a zene szépségeivel.
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Művészeti és kézműves tantárgyak

Gyermekeinket igyekszünk aktív alkotásra, a belső, határtalan képzelőerő használatára, és a 
gondolatok minél sokszínűbb kifejezésére buzdítani. Emiatt az oktatás során nagy hangsúlyt 
fektetünk a művészeti és kézműves tárgyakra, az önkifejezés számos lehetőségét biztosítva a 
gyerekeknek. A művészetek segítenek egy-egy tantárgy, tapasztalat, élmény minél mélyebb fel-
dolgozásában, így a művészeti órák a főoktatáshoz és a gyermekek életkori  sajátosságaihoz 
szorosan kapcsolódnak. 

Már az első osztálytól fogva rendszeresen zenélnek, énekelnek a diákok.

Az akvarellfestés során a gyerekek a színek lélekkel szorosan összefüggő kifejezőerejét használ-
ják. A foltokból fokozatosan egyre jobban megformált alakok válnak, jelezvén a gyermek belső 
formaerejének kibontakozását. 

Kézimunkaórán a gyermekek maguk készítik használati tárgyaikat. A kis elsősök furulyatoko-
kat kötnek. Később ceruzatartót horgolnak, majd sapkát, kesztyűt kötnek, nemezelnek, hímeznek, 
bábokat készítenek, a nyolcadik évben pedig már géppel varrnak. Ennek köszönhetően soha 
nincsenek zavarban, ha meg kell oldaniuk egy feladatot, amihez kézügyesség kell. 

A mai “kész” világunkban megtapasztalják az alkotás nehézségeit és örömeit, mely során ké-
pességeik, önismeretük fejlődik. Átélhetik a kezeikben rejlő  világot formáló alkotóerőt, gondola-
taik rendezettségét, és az elkészült munka felemelő örömét. 
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Milyen tankönyvekből tanulnak a Waldorfos diákok?
Hagyományos értelemben vett tankönyvek nincsenek, a gyerekek maguk készítik el „munkatan-
könyvüket” az osztálytanító vezetésével. Ezek nagy alakú, sima fehér lapokkal teli füzetek, me-
lyekben maguk rögzítik a tanultakat írásban, rajzokkal illusztrálva. 

Idegen nyelvek

Ahogy minden tantárgy a Waldorf iskolákban, az idegen nyelvek oktatása is az emberi fejlődés 
egész folyamatát segíti. Az iskolába lépés időpontja az, amikor a gyerek az anyanyelvi struktú-
rák károsodása nélkül kezdhet idegen nyelveket tanulni. Ilyenkor a beszédképző szervek még 
viszonylag lágyak, képlékenyek, képesek az idegen nyelv kiejtésének elsajátítására.

A két nyelv tanítása osztályfoktól függően heti 2-3 órában történik. Amikor két különböző nyelvvel 
találkoznak a gyerekek, két új világ nyílik meg előttük, amely támogatóan hat az idegen kultú-
rák iránti nyitottság kialakulására, a folyamatban más világnézetekkel lehet azonosulni, amely 
nagyban hozzájárul a kultúrák közötti megértés megvalósulásához. Mindeközben a gyermekek 
megtalálják saját identitásukat, személyiségüket is, mivel van mihez viszonyítaniuk.

A nyelvoktatás folyamata az anyanyelv elsajátításának folyamatát modellezi, természetesen 
iskolás korban ez már sokkal tudatosabban történik. Alapvető, hogy a tanár a nyelv nagyköve-
teként lép az osztályterembe; lényével az adott nyelv gesztusait, légkörét, kultúráját közvetíti, a 
nyelvtani szerkezetek felfedezésére a biztos alapok megszerzése után kerül sor.  

Euritmia

Az euritmia olyan, csak a Waldorf iskolákra jellemző speciális tantárgy, mely harmonikus, lélekkel 
átélt, összerendezett mozgásra tanítja a gyermekeket. Számos, a tanuláshoz nélkülözhetetlen 
készséget fejleszt. 

Szorosabbá, harmonikusabbá teszi a test, a lélek és a gondolkodás kapcsolatát.

Mozgás óra – Bothmer

A Bothmer és mozgás órákon a Waldorf peda-
gógia alapelvét szem előtt tartva a gyerekek 
életkori sajátosságaiknak megfelelő gyakor-
latokat végeznek, a számukra legideálisabb 
játékokat játszák. Az egyik legfontosabb szem-
pont, hogy a gyerekek ne veszítsék el a mozgás 
iránti szeretetüket, érdeklődésüket, ne alakul-
jon ki bennük szorongás. A mozgás és a játék 
szeretetén keresztül az egymásra való odafi-
gyelésre, a szociális képességekre helyezzük a 
hangsúlyt.

Felsőbb évfolyamokban az 
idegennyelv-, matematika és 
nyelvtan gyakorlására haszná-
lunk munkafüzeteket.
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Milyen formában történik a tanulók értékelése?

A Waldorf-iskolákban a tanulók munkája értékelésének sarokköve a személyes visszajelzés, mely 
egyaránt érkezhet a gyermeket tanító pedagógustól vagy az osztálytársaktól. Nemcsak félévkor 
és év végén, de minden nap többször is kapnak a környezetüktől visszajelzést az általuk elvégzett 
munkáról. Törekszünk arra, hogy a gyermek erősségeit hangsúlyozzuk, ezzel is támogatva őket a 
kevésbé sikeres képességek terén való fejlődésben.

A Waldorf iskolások nem kapnak osztályzatot. Nem egy jegybe sűrítjük bele mindazt, amit a gye-
rekekről tudunk. A bizonyítványvers mellett szöveges értékelés is készül róluk, mely hatodik osz-
tályig a szülőknek szól, a későbbiekben pedig a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt. Ebben 
az osztálytanító és minden szaktanár, aki abban az osztályban tanít, összegzi az elmúlt év ta-
pasztalatait, észrevételeit. Teljes képet próbálnak adni a gyermek egész évi hangulatáról, lelki-
állapotáról, munkájáról, szociális életéről. Ez sokkal tartalmasabb és informatívabb, mint egy ér-
demjegy. Ez a fajta értékelés nem csak többet mond a gyerekről, hanem nagy segítséget jelent 
a szülőknek is, mert lehetőséget ad az együttműködésre, szülő-gyermek, gyermek-tanár és szü-
lő-tanár közötti párbeszédre. Természetesen a 7. év végén és a 8. osztályban- a felvételi eljárás 
követelményeinek megfelelve- a szöveges értékelés mellett érdemjegyeket is kapnak a tanulók.

A Waldorf-iskolában minden év végén személyes ajándékként egy bizonyítványverset kapnak 
a gyerekek, amit az osztálytanítójuk személyre szólóan maga ír. Ez a bizonyítványvers egy kép 
róluk. Ebben a képben benne vannak a napos oldalaik, a sötétebb oldalaik, és benne van egy 
lehetőség, ami a változtatás irányát mutatja, ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni.

Szeretnél többet tudni az antropozófiáról?

Az év folyamán számos előadót hívunk meg a témával kapcsolatban, erről a tanári kollégium 
időben tájékoztat. Ha van lehetőséged, gyere el az előadásokra és tanulj! 

Az iskolai könyvtárban rengeteg a témával kapcsolatos könyvet lehet kölcsönözni. 

Heti rendszerességgel antropozófiai beszélgetéseket tartunk az iskola könyvtárában.

Felmerülő kérdésekkel keresd a Tanári Kollégium tagjait.  

A következő évben ezt a bizonyítványverset 
minden héten, azon a napon, amikor születtek 
(aki hétfőn született az hétfőn, aki kedden az 
kedden és így tovább) elmondják. A bizonyít-
ványvers a gyerekeknek ajándék, lehetőség, 
ugyanakkor az értékelésnek egy formája.
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Évnyitó

Az évnyitó az Évkör ünnepeinek kezdete, az 
első tanítási nap előtt tartjuk. 

Az első évnyitó, az iskolába lépés minden 
kisgyermek életében meghatározó, ma-
radandó élmény, ennek megfelelően mél-
tón kell fogadni őket. 

A mindenkori második osztály, – hisz ők 
“nagyok” már -, virágkaput készít, míg az 
idősebb osztályok egyike néhány dallal/
verssel készül.  

Szülők, gyerekek és tanárok az iskola ud-
varán gyülekeznek.  Az első osztályosok és 
szüleik pedig egy krétával megrajzolt, és 
rózsaszirmokkal teleszórt virág szirmain 
állva várakoznak, amíg az elsős osztályta-
nító egyenként, név szerint szólítja a gye-
rekeket, akik a virágkapun átlépve érkez-
nek az iskolába. 

Osztálytermükben minden őket várja, még 
a szorgos kezű “táblatündérek” mesevi-
lágot idéző rajza is, mely a táblát díszíti. 
Odabenn pedig az osztálytanító elmondja 
első meséjét.

Miért olyan hangsúlyosak a Waldorf-iskolában az ünnepek?
Iskolánkban fontos szerepet kapnak, és a mindennapokat átszövik az év ritmusához igazodó 
ünnepek, amelyek a közösséget is alakítják és erősítik.

A keresztény ünnepkörhöz szorosan kapcsolódva követik egymást ünnepeink, amelyek össze-
függnek az évszakok változásaival, ritmikusan követik a Föld körforgását, mindez a ki- és belég-
zés ritmusa, amely megszabja az ember életét, munkáját.

Az ünnepek megformálásában segítenek a tradíciók, melyek részben ősi, népi hagyományokhoz 
kapcsolódó természet vallásos megértésből fakadnak, részben pedig keresztény szokásokból. 
Nagyon fontos, hogy átéljük már az ünnepvárás időszakát is, és mindaz, amit teszünk az ünnep-
várásban és az ünneplésben, valós részvételt jelentsen.

Tanulóinkban az ünnep közeledtével egyre nagyobb lesz a várakozás. Minden ünnep más és 
más élményt ad, és ezek az élmények az egyéni fejlődésre és az osztály vagy iskolai közösségre 
is termékenyen hatnak. 

Minden életkor megkívánja, hogy a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve alakítsuk 
ki az ünnepeket, azok jellegzetességeit megtartva. Az ünnepekről az osztálytanítók mindig idő-
ben részletes tájékoztatást adnak. Az ünnepek alábbi leírása, az általános gyakorlat, attól évről- 
évre kisebb eltérések lehetségesek. 

Vannak a szülők részére is nyitott alkalmak és vannak, amelyeken diákok és tanáraik ünnepelnek 
együtt. 
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Szent Mihály napja

Az őszi nap-éj egyenlőséggel a nappalok érezhetően rövidülni kezdenek, a külső napfény látha-
tóan csökken, a természeti folyamatokból visszahúzódnak az életerők - ezzel párhuzamosan az 
emberek lelkében is harcra kél a fény és a sötétség, a jó és a rossz.

Ahogy Szent Mihály megküzdött a sárkánnyal, úgy ez az ünnepkör mindannyiunknak lehetőséget 
nyújt arra, hogy felvegyük a harcot a saját belső sárkányunkkal: szembenézzünk a félelmeinkkel, 
a haraggal, a dühvel és a többi negatív érzelemmel.

Ez az ünnep a gyerekeket is - életkoruknak megfelelő - próbatételek elé állítja, ahol számot ad-
hatnak bátorságukról, kitartásukról, ügyességükről, megszelídítve ezzel az ilyenkor bennük tom-
boló viharokat.

Szent Mihályt nemcsak fényes karddal, de gyakran mérleggel a kezében is ábrázolják, amint 
mérlegre teszi a jót és a rosszat - utalva annak fontosságára, hogy belső érzelmi világunk egyen-
súlyban tartása mekkora jelentőséggel bír mindannyiunk számára.

Waldorf-iskolákban Szent Mihály-napi Bátorságpróbát szoktak tartani. Ilyenkor a szülők és gye-
rekek (nálunk a 6.osztályosok feladata) egy csoportja még hajnalban kialakít egy akadálypályát 
egy erdős területen, ahol majd a sárkány barlangja, esetleg egy billegő híd, illetőleg sok más, vi-
tathatatlanul bátorságot igénylő feladat leküzdése várja a kicsiket. Az egyes állomásoknál fehér 
köveket gyűjtenek a gyerekek, amit a nap végén egy nagy kétkarú mérleg egyik serpenyőjébe 
tesznek. A másik serpenyőbe már előzőleg hatalmas fekete követ helyezett valaki. Ha minden jól 
alakul, a bátorságuk és állhatatosságuk jutalmaként az egybegyűjtött kövek súlya átbillenti a 
mérleget, legyőzi a sötétet, azaz a Fény győzedelmeskedik. 

A nagyobbak (7. és 8. osztály) a korukhoz méltó erőpróbán, például éjszakai túrán vesznek részt. 

A szülők nem vesznek részt a bátorságpróbán, viszont ünnepi lakomával várják a küldetést tel-
jesítő osztályokat. A lakoma részre a sárkányfarok torta, ami szimbolizálja a gonosz legyőzését 
(ezt az osztályok készítik el vagy minden osztályból készít egy-egy szülő). Az ünnepi asztalra ke-
rülhetnek gyümölcsök, vagy közösen főzünk, majd együtt lakomázunk (ennek részleteit mindig a 
rendező osztálytanító határozza meg). 



10

Szent Márton napja

November közepén - a Szent Mihálytól kapott bátorsággal, erővel és igazságossággal felvértez-
ve - érkezünk el Szent Márton ünnepéhez.

Ez idő tájt a megfogyatkozott külső fény ellensúlyozására meg kell keresnünk a lelkünk mélyén 
lapuló értékeinket, hogy saját belső fényünkkel győzhessük le a kinti sötétséget.

Ebben az időszakban felidézzük Szent Márton alakját, a hozzá kötődő számos legendát.

Az ünnep estéjén összegyűlünk, és a kézimunka órákon elkészített lámpásainkkal megvilágítva 
utunkat, megtekintjük Szent Márton életének fontos eseményeit bemutató élőképeket. 

Végül egy hatalmas máglyát körülállva osztjuk meg egymással Márton-cipócskáinkat - megta-
pasztalva az embertársaink felé való őszinte odafordulás, az adás és elfogadás szívmelengető 
élményét. 

A mindenkori második osztály feladata a Márton ünnep megszervezése: a szülők az udvar feldí-
szítése mellett az élőképek megformálásban kapnak szerepet.

Advent 

Az Advent négy hete a várakozás, az elcsendesedés, 
a befelé fordulás időszaka, mely lehetőséget ad arra, 
hogy lélekben felkészülve várjuk Jézus születését. 

A Waldorf intézményekben az Advent egy nagyon 
bensőséges időszak, a várakozást számos rítus, ha-
gyomány teszi még ünnepibbé.

Decemberben a méhviaszgyertya eltéveszthetet-
len illata lengi be az iskolát, hiszen reggelente közös 
énekléssel és gyertyamártással indulnak a napok, 
karácsonyig így mindenkinek elkészül a saját a gyer-
tyája. 

Az évszakasztalokon megjelennek az ünnep szim-
bólumai: az adventi koszorú gyertyáit meggyújtva, 
vagy Mária útját kísérve érzékelhetjük az idő múlását, 
ahogy napról napra közelebb járunk az ünnephez.

Természetesen Szent Miklós püspök érkezése is része a várakozásnak, aki Mária küldötteként lá-
togat az osztályokba a zsákjában rejlő finomságokkal: a gyümölcsök, az aszalványok és diófélék 
mellett minden gyereket egy aranydióval is megajándékoz. Minden osztálynak saját zsákja van, 
melyet első osztályban készítenek a szülők, akik a megtöltéséről is gondoskodnak az osztályta-
nítóval egyeztetve.
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Adventi kert

Az ünnepi hagyományok közül a legbensőségesebb az Adventi kertjárás, amelyre az adventi 
időszakban kerül sor. Halk énekszó mellett egyesével megtesszük utunkat a fényig, megosztjuk 
egymással saját fényünket, hogy mindannyian részesüljünk belőle.

Mindez különleges szimbolikája annak a folyamatnak, ahogy először egyénekké válunk a tanu-
lás, gondolkodás által, majd később erőfeszítésünk gyümölcsét, megszerzett képességeinket a 
közösség szolgálatába állítjuk.

Adventi Bazár

A vásárt az iskola területén rendezzük, melyre az egész épületet ünnepi díszbe öltöztetik a szü-
lők. A bazári portékákat egyénileg és közösen (Waldorf Műhely) is készítenek szülők az ünnepre. 
Ezenkívül sok, az iskolánkkal szimpatizáló kereskedő hozza el ide természetes anyagokból készült 
portékáját és ajánlja fel bevételének egy részét az iskola javára. 

Paradicsomi játékkal a 3. osztályosok szülei és az osztálytanító készülnek a 3.-os és idősebb 
gyermekek számára.

Pásztorjáték

Hagyományosan a 7. osztályos szülők, a szülői kórus és a pedagógusok készülnek ezzel az aján-
dékkal a közösségnek. Karácsony előtt néhány nappal egy helyi evangélikus templomban kerül 
sor a Pásztorjáték bemutatására, melyet sokszor a gyerekek és a szülői kórus műsora tesz még 
ünnepibbé.

A szülői kórusnak bármikor tagja lehetsz, ha szeretsz énekelni, szeretnél néhány adventi estét 
énekkel megtölteni, hogy aztán a közösség lelkét is megtölthesd társaiddal ezen az ünnepen.

A rendezvényen a hivatalos fizetőeszköz 
az aranybab. Pénzt babra váltani a bazár 
alatt végig van lehetőség. Kérjük, hogy te 
is ezzel fizess, így tudjuk a bazáron be-
folyt bevételt kontrollálni. A bazár teljes 
bevételét olyan célokra fordítjuk, amit a 
közösség fontosnak tart és közvetlenül a 
gyerekeknek okoz örömet. 

A betlehemes játékot a 4.osztályosok 
adják elő a Bazáron, ahová tanárok, szü-
lők és gyermekek egyaránt eljönnek.

„Az ünnepek az év csomópontjai, 
amelyek 

a világmindenség szellemével 
kapcsolnak össze bennünket”  

Rudolf Steiner
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Húsvét

A felnőtt ember újból és újból nekilát felkutatni az 
igaz belső utat, az élet értelmét. Erre akar emlé-
keztetni a húsvéti tojás, mely nem kitárva fekszik 
előttünk, hanem el van rejtve, ez készteti az aka-
ratot a keresésre. 

A gyerekek számára a húsvéti tojás keresése a 
felfedezés örömét nyújtja. E vidám keresés és 
rátalálás tulajdonképpen annak a belső igye-
kezetnek a kifejeződése vagy megelőlegezése, 
amit felnőttként gondolati síkon teljesít majd.

Szent György nap

A Szent György legenda köré épülő rendezvény 
rendhagyó módon nem az intézmény területén 
zajlik. Ezen a napon megmutatjuk magunkat 
a városnak: előadásokkal, ügyességi játékok-
kal, kiállítással, kirakodóvásárral kínálunk színes 
programot gyerekeknek és felnőtteknek.

Farsang

Farsang idején lehetőségünk nyílik más bőrébe bújni, a hétköznapitól eltérő szerepeket megélni 
- ugyanakkor a hangsúly nem a jelmezeken, különösen nem az álarcokon van (hiszen azok sok-
szor inkább jelzésértékűek), hanem az együttléten, a közös vigasságon, melynek a nagy farsangi 
fánk-lakoma ugyanúgy részét képezi, mint a közös játékok vagy a táncház. 

Az osztályok egy-egy kis történettel, színdarabbal, esetleg tánccal készülnek, melyet bemutat-
nak egymásnak. Az előadáson “vállalt szerep”a farsangi jelmez, mely az osztályfokokhoz kap-
csolódó meseanyagból választott témához kapcsolódik. A jelmezeket a családok készítik. 

Az ünnep kiszebáb égetésével zárul, mielőtt beköszönt a húsvét előtti csönd, a tisztulás időszaka. 

A szülők a fánksütésben minden évben nagy szerepet játszanak. 
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Pünkösdi kirándulás

A Pünkösd hagyományosan a 
közösség, az együvé tartozás, 
a közös gondolkodás, a közös 
célokért munkálkodás ünnepe. 
Rendszerint közös kirándulás-
sal ünnepelünk, ahol a kötetlen 
együttlét, a közös játékok és kö-
zös főzés játsza a főszerepet.

Évzáró, ballagás, bizonyítványosztás

A Waldorf-iskola életében különösen fontos pillanat a bizonyítványosztás, amikor az osztálytaní-
tó minden tanítványának személyre szóló bizonyítvány-verset ad át az osztályteremben, miköz-
ben a részletes szöveges bizonyítványt a szülők veszik át. 

Az évzárón nemcsak a tanévtől veszünk búcsút, de útjukra bocsátjuk a nyolcadikosokat. Együtt 
idézzük fel az itt töltött éveket, az átélt kalandokat - végül meghatottan nézzük, ahogy a virágka-
pun átlépve elindulnak életük egy új szakasza felé.

Az ünnepeket időről időre újragondolja a közösség, hogy ne váljanak rutinná, ne a megszokás 
vezérelje azokat. Az osztálytanítóknak is van szabadsága a megvalósításban, így a fent leírtaktól 
lehet eltérés - érdemes mindig a közelgő ünnep előtt érdeklődni szülői esten és figyelni az osz-
tálytanító aktuális útmutatását!

Évkör

Az ünnepek időpontja évről évre változik, iskolakezdéskor az osztálytanítótól érkezik majd egy 
levél - javasoljuk, hogy írd fel az eseményekhez az aktuális dátumokat! 
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Milyen alapelvek mentén működik az intézményünk?

Az iskola a gyermek, a tanárok, a szülők, a Kuratórium és az iskola technikai dolgozóinak együt-
tes közössége. Az iskola szervezete olyan élő organizmus, amely a feladatok megosztásában a 
steineri hármas tagozódás elveire épül. 

Az iskola közössége együttesen felelős a szellemi, a jogi és a gazdasági struktúra kialakításáért 
és működéséért. Az iskola közössége ezen hármas tagozódás, elvén határozza meg szervezetét 
és egyben figyelembe veszi a Köznevelési Törvényből adódó kötelességeket is.

Részletes leírást az iskola SZMSZ-e tartalmazza (www.waldorfszekszard.hu)

Szervezeti felépítés

Kuratórium

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a Négy Év-
szak Waldorf-pedagógiai Alapítvány. Az alapítvány működésével, vagyonának kezelésével kap-
csolatos jogokat az alapítvány ügyvezető szerve, a Kuratórium gyakorolja. 

A Kuratórium feladata a Waldorf-pedagógiai rendszerű köznevelési intézmény fenntartása, a 
törvényes működés biztosítása, a költségvetés egyensúlyának megteremtése, a működéshez 
szükséges személyi- és tárgyi feltételeinek, a szervezési feladatok személyi és anyagi hátterének 
biztosítása. 

A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, ezért díjazásban nem része-
sülnek. 

Tanári Kollégium 

A Tanári Kollégium az iskolában tanító tanároknak és az általuk meghívottaknak a közössége. 
A Tanári Kollégium (TK) kizárólagos döntési jogkörrel rendelkezik minden olyan kérdésben, amely 
a pedagógiát érinti.

A Tanári Kollégiumnak joga van állást foglalni minden olyan kérdésben, amely az iskola életével, 
képviseletével, más iskolákkal való együttműködéssel kapcsolatos.

A Tanári Kollégium, a szülőkkel, a fenntartóval minden, az iskola életében fontos kérdésben 
együttműködik. 

Szülői Kollégium

A Szülői Kollégium célja az iskola működésének, fejlődésének segítése. Feladata a szülők véle-
ményének képviselete és az iskola működésével kapcsolatos, a Tanári Kollégiummal és a Kura-
tóriummal egyeztetetten szülőkre háruló feladatok összefogása. 

A Szülői Kollégium (SZK) tagjai az osztályképviselők, osztályonként 2 fő, akiket az osztályok szülői 
közössége választ meg minden év első szülői estjén. Az osztályképviselők a következő tanév első 
szülői estjéig látják el feladatukat. A Kollégium üléseit a tagjaiból választott elnök hívja össze és 
vezeti le. 

A rendszeres ülések időpontja minden hónap utolsó keddje 12.30, de az elnök szükség esetén 
rendkívüli üléseket is összehívhat. Az ülések nyitottak, azokon előzetes bejelentéshez kötötten 
bárki részt vehet
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Az osztályképviselők feladatai minden osztályban:
• élő kapcsolatot tartani a szülőkkel, és véleményüket, problémáikat felkészülten képviselni 

az SZK ülésein
• az SZK döntésekről, aktuális feladatokról tájékoztatni a szülőket, kétirányú kapcsolat tartás 

a szülők és az intézmény között
• új szülők mentorálásának megszervezése

Milyen gazdasági alapokon nyugszik az intézmény?

Non-profit alapítványi intézmény lévén működésünk költségeit két fő forrásból fedezzük: az 
egyik az állami normatíva, a másik a szülői kör anyagi támogatása. A szülőkre háruló anyagi 
terhek annak arányában változnak, hogy mekkora az intézmény gyermeklétszáma. Kis mér-
tékben egyéb, pl. pályázati vagy más, céges támogatási források járulnak még hozzá a bevé-
telekhez. 

Fontos tudni, hogy az iskola működőképessége a vállalások időben történő beérkezésén múlik, 
mivel azokon alapul a költségvetés. Késésük vagy elmaradásuk az intézmény létét veszélyez-
teti, a pedagógia megvalósításának ellehetetlenülését eredményezheti. Ezt mindig szem előtt 
kell tartani, és időben jelezni, ha valakinek mégis előre nem látható gondja támad a befize-
tés teljesítésével. 

Fontos segítség továbbá a szülők önkéntes munkája, mely nélkül a havonta fizetendő össze-
gek magasabbak lennének. Kérünk, hogy jelentkezz önkéntes munkára, ha erre az intézmé-
nyen belül felhívás érkezik. 

A fizetésekkel kapcsolatos tudnivalók

Székfoglaló: az új gyermekek iskolába lépésekor, függetlenül az évfolyamtól, összege: 15 000 Ft

Beugró: minden évben egyszer kell fizetni, van lehetőség két részletben, szeptemberben                 
15 000 Ft, februárban 10 000 Ft.  

Művészeti térítési díj: összegét a szeptemberi szülői hozzájárulás tartalmazza

Szülői hozzájárulás: Minden évben a fenntartó támogatási szerződést köt a szülőkkel. A ha-
vonta fizetendő támogatás mértéke függ beiratkozó gyermekek létszámától, valamint attól, 
hogy óvodába vagy iskolába fognak-e járni. A havi támogatás összegét minden hónap 10-ig 
kell befizetni. Mivel a szülői befizetések az iskola folyó költségeinek fedezésére szolgálnak, ezért 
nagyon fontos, hogy ezeket minden hónapban határidőre fizessétek be. 

A fenti összegeket az alábbi számlaszámra utaljátok:
Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány: 71900058-10039014-00000000

Az iskolába járó gyerekek után az ebédet az iskola számlaszámára kérjük utalni: 
Iskola számlaszáma: 71900058-10008102-00000000

Támogassátok az iskolát az adótok 1%-val!
Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány
Adószám: 18859067-1-17

Számlázási címünk: 
Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány
Székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi F. 132.
Adószám: 18859067-1-17
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Milyen szokások és szabályok teszik gördülékennyé napjainkat?

Reggelek

Kérjük, hogy a gyerekek legkésőbb 7:45-ig érjenek be az iskolába, hogy legyen idejük lélekben is 
megérkezni.

A szülők reggelente szabadon bekísérhetik a gyerekeiket az iskola épületébe, viszont a tanítás 
megkezdése után fontos, hogy csend legyen a zavartalan tanításhoz.

Hétfőnként közös kezdésre gyűlnek össze az osztályok, ami közös fohászt és éneklést jelent. Az 
Adventi időszakban ez a fohász és éneklés közös gyertyamártogatással egészül ki.

Fontos! 

Mindannyiunk egészsége érdekében kérjük, hogy beteg, lázas, náthás, köhögő gyermeket ne 
hozzatok a közösségbe!

Étkezési szokások

Sokéves tapasztalat alapján javasoljuk, hogy a gyerekek reggelizzenek otthon, mert iskolakezdés 
után 2 teljes órán át folyamatosan dolgoznak a főoktatáson, csak ezután van lehetőség elfo-
gyasztaniuk az tízóraijukat. 

A reggeli ne legyen hangsúlyosan édes étel, mert attól túlpörögnek a gyerekek. 

Tízóraira hozzanak lehetőleg saját készítésű, nem édes szendvicset, gyümölcsöt, nem cukros és 
nem szénsavas innivalót saját kulacsban és szalvétát. 

A menzán elérhető hagyományos és mentes menü, a tanítók figyelik, hogy kit mire fizettek be. Az 
osztályok előre meghatározott időbeosztás szerint étkeznek, majd az étkezés után egyből kez-
dődik a napközi. Aki otthonról hoz ennivalót, lehetősége van fogyasztásig hűtőben tartani, illetve 
megmelegíteni azt.

Az étkezéseket fohásszal indítják az osztályok, egyszerre kezdik el, és az osztálytanítótól elköszön-
ve mehetnek ki a napközibe. 

A gyerekeknek az osztályokban van saját bögréjük. 

Sok osztályban van külön gyümölcs-megállapodás (naponta/hetente beosztva, hogy ki hoz 
még gyümölcsöt, zöldséget, magvakat a gyerekeknek a tanítás előtti és alatti időszakra). Az 
osztályok szintén egyedileg szoktak megállapodni az édességekről, ünnepek, születésnapokra 
hozható tortákról. Szokásainak alapján nem támogatjuk a cukrozott ételek fogyasztását. 
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Ebédrendelés 

Az iskolai ebédet online felületen van lehtőség megrendelni és lemondani.  

Nagyon fontos, hogy lemondási szándékodat időben jelezd, mert a felesleges ebédet nem 
csak a szülő, hanem az iskola is fizeti. Éves szinten hatalmas összegeket fizetünk ki feleslegesen. 

Az ebédet egy nappal korábban 9 óráig van lehetőség lemondani. 

Napközi

Napközis ellátásra az alsó 4 évfolyam tanulóinak van lehetősége, az 5. - 6. osztály tanulói tanu-
lószobán készíthetik el a napi feladataikat. 

A gyerekek a napközi legnagyobb részét a szabadban töltik, mindenféle időjárásban kimennek, 
esőben, hóban is. Érdemes ennek megfelelően váltóruhát vinni az iskolába, amiben szabadon 
sarazhatnak, koszolhatnak (sínadrág, gumicsizma).

Napköziben a tanítók gyakran készülnek kézműves feladatokkal, játékokkal, sokszor közösen főz-
nek, az ehhez szükséges alapanyagokat részben szülői felajánlások biztosítják az év folyamán. 

A gyerekek 16:30-ig maradhatnak a napköziben, pénteken 15:00-ig. 

Amikor egy gyerek eljön a napköziből, mindig személyesen elköszön a rá felügyelő pedagógus-
tól. 

A napközi, különösen az első pár évben pedagógiailag nem támogatott időtöltés a gyerekeknek, 
kérjük, törekedjetek tanítás és ebéd után lehetőség szerint mielőbb hazavinni őket.

Ruhák

Évkezdéskor egy pár benti cipő, valamint mozgás órához felszerelés szükséges, ezekről az osz-
tálytanító ad majd tájékoztatást. 

Pedagógiai megfontolásokból ajánljuk, hogy nagy, figuratív, rajzfilm mintás díszítésektől, csillogó 
flitterektől mentes ruhában érkezzenek a gyerekek. Alsó tagozatban kérjük, lehetőleg mellőzzétek 
a fekete színt a gyerek ruhatárából. Érdemes minden ruhába és cipőbe beleírni a gyermek nevét, 
mert sok egyforma keveredik a folyosókon.

Szünetekre mindent hazaviszünk a könnyebb takarítás miatt. 

Talált tárgyak 

A talált tárgyakat (ruhákat, lábbeliket) a nagyobb szünetek előtt, általában évente két alkalom-
mal összegyűjtjük - amennyiben nem találnak gazdára, karitatív célokra ajánljuk fel.

Iskolai eszközök

A gyerekek nem használnak hagyományos értelemben vett tankönyveket, füzetcsomagokat, és 
tolltartókat.

Minden eszközt illetően az osztálytanítóval érdemes egyeztetni.  

A krétatartót az osztálytanítók útmutatásával a szülők készítik el a gyerekek részére. 

Euritmia-ruhát a szülők varrják, cipőt az iskolától kapnak. 

Kérjük, hogy előzetesen ne beszélgessetek arról a gyerekekkel, hogy mit fog kapni az iskolában, 
legyen ez is meglepetés számukra!
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Mi az évszakasztal szerepe?

Az osztálytermekben kiemelt helyen áll az évszakasztal. 

Az évszakasztal változásai is tükrözik az adott évszak hangulatát, az évkörön belüli ünnep jelleg-
zetességeit, mely megjelenik a képkiválasztásban, a szimbólumokban, a virág- vagy termésdí-
szekben, a felhasznált anyagok, terítők színeiben. 

Mit érdemes tudni a szülői estekről?

A szülői est a legerősebb kapocs osztálytanító és szülő valamint, szülő és szülő között, így a 
Waldorf Iskola szokásai szerint a jelenlét kiemelten fontos. Minden hónapban az osztályok által 
egyeztetett, késő délutánon kerül sor a találkozókra kb. 1-2 óra időtartamban. 

Kérjük, készüljetek erre a havi egy alkalomra, törekedjetek részt venni rajta. 

Több célt is szolgálnak ezek a találkozások: 

• visszatekintés az elmúlt hetekre, epochára pedagógus szemmel
• előre tekintés a következő hetekre, epochára 
• kipróbálása valamilyen játéknak, feladatnak, művészeti tevékenységnek, amivel a gyere-

kek éppen foglalkoznak abból a célból, hogy a szülők is megtapasztalják a gyermekeik által 
megélt folyamatokat

• visszajelzés az általános osztálytanítói benyomásokról 
• kiemelt pedagógia téma közös átbeszélése pl. osztály-szokások, normák, új gyerek integrá-

lása stb.
• következő ünnepre hangolódás és feladatok átbeszélése
• szülők pedagógiai és waldorf specifikus edukációja 
• operatív ügyek megbeszélése 

Gyermekeddel kapcsolatos tanulmányi, magatartási kérdések megvitatására a fogadóórák 
adnak lehetőséget, melyeket az osztálytanítók szerveznek.  

Milyen feladatokban tudjuk támogatni gyermekünk iskolájátt?

Minden augusztus végén rendbe tesszük 
az udvart és az iskola épületét: közösen ta-
karítunk, ásunk, gereblyézünk, gyomlálunk, 
hiszen fontos, hogy iskolakezdésre min-
den tisztán, hívogatóan várja a nebulókat. 
A munkavégzéshez a szülők hozzák a sa-
ját szerszámaikat, és sokszor a gyerekek is 
besegítenek. 

A másik hasonló esemény a húsvéti nagy-
takarítás az ünnep előtti hetekben. 

A saját osztálytermeket a szülők tartják 
karban: heti beosztásban részt vesznek az 
osztályterem takarításában, illetve a nya-
ranta esedékes festési, takarítási munkák-
ból is kiveszik a részüket - ennek időpontjá-
ról az osztályközösségek dönt, így mindenki 
ennek ismeretében tudja a nyári program-
jait megtervezni.



19

A tanév során minden osztály felelős egy-egy feladatért (lásd alább).

Az osztályoknak delegált feladatokat nem egyedül kell elvégezniük, a munkák koordinálását 
végzik, bármikor kérhetnek segítséget a többi osztálytól.

1. osztály: éves takarítási munkák megszervezése (ősszel és tavasszal)
2. osztály: évnyitó + Márton nap
3. osztály: mindenkori büfé + paradicsomi játék
4. osztály: nyílt napok levezénylése
5. osztály: Szt. György nap
6. osztály: Mihály-napi bátorságpróba 
7. osztály: Pásztorjáték + ballagás
8. osztály: éves munkákhoz kapcsolódó feladatok

Iskolán belüli feladatok ellátásához munkacsoportok alakulnak. Az állandó munkacsoportok, 
mint a gazdasági munkacsoport, a szociális bizottság, karbantartó csoport egész évben mű-
ködnek. Az alkalmi munkacsoportok egy egy konkrét feladat elvégzéséhez kapcsolódóan állnak 
össze, majd a munka végeztével megszűnnek. Ha felhívást látsz egy munkacsoportba való csat-
lakozáshoz, kérünk jelentkezz, ha úgy érzed képességid, megfelelőek a vállalt feladathoz.

Hogyan vélekedik a Waldorf-pedagógia az okoseszközök, képernyők 
használatáról?

A Waldorf-pedagógia nem támogatja a gyerekek képernyő-használatát 14 éves kor alatt. Ké-
pernyőnek minősül a telefon, okostelefon, okosóra, okos kütyük, tablet, számítógép, TV, valamint 
minden digitális kép- és hangalkotó eszköz. Ennek a döntésnek a pedagógiai hátteréről infor-
mációt kaphatunk az osztálytanítóktól. 

Házirendünk szerint az iskola területén nincs kütyüzés. Ez a szabály a gyermekekre és a felnőt-
tekre (tanárokra és szülőkre) egyaránt vonatkozik! Tehát folyosón, udvaron nem használjuk mi 
felnőttek sem a mobiltelefonunkat. 
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Milyen formában tartjuk egymással a kapcsolatot?

Leginkább a személyes kapcsolatok erejében hiszünk - ezért igyekszünk számos lehetőséget 
teremteni a személyes találkozásokra. 

A szülői estek és iskolai rendezvények mellett a közös programok szervezése is ezt a célt szolgálja.

Emellett az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő HISZE (azaz a Hatalmas Intézményi 
Szülői Est) ad arra alkalmat, hogy közös dolgaink (tervek, fejlesztések, pedagógiai vagy gazdál-
kodási kérdések) napirendre kerüljenek.

A mindenkit érintő információk hivatalos csatornája a közös levelezőlista. 

A megfelelő információáramlás érdekében elengedhetetlen, hogy a fontos hírek, tájékoztatók, 
felhívások mindenkihez időben eljussanak, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizzétek postafióko-
tokat! 

Az iskolában az alábbi levelezőlisták működnek:

Minden osztálynak külön levelezőlistája van. Erre az osztálytanítónál lehet jelentkezni az első 
szülői esten. Itt beszélünk meg minden, kifejezetten csak az osztályt éríntő kérdést, itt kapunk in-
formációkat az osztálytanítótól az ünnepekről és egyéb tudnivalókról.

Közös levelezőlistára automatikusan rákerülsz, ha rajta vagy az osztály levelezőlistáján. Itt oszt-
juk meg az egész közösséget érintő információkat. Erre a levelezőlistára elsősorban az iskola 
működésével kapcsolatos feladatot végzők írnak.  Ha ez egész közösséggel megosztandó infor-
mációd van, kérjük, jelezd, ha ezzel kapcsolatban szeretnél a közösségtől visszajelzést. Ennél a 
listánál mérlegeljétek, a válasz mindenkinek használatát. 

Szülői Kollégium levelezőlistája az SZK tagok kommunikációs csatornája 
Egyéb munkacsoportok levelezőlistái az adott munkacsoport munkáját segítik 

Facebook

www.facebook.com/waldorfszekszard: az intézmény hivatalos Facebook-oldala, itt elsősorban 
a külsősöknek szóló hírek jelennek meg

Waldorf Kör: Szekszárd: zárt csoport a közösség tagjai részére.

Waldorf Piac: zárt csoport, gyakorlatilag egy online piac, itt van lehetőség eladni az otthon meg-
termelt zöldség/gyümölcsfelesleget, tojást, mézet, vagy kinőtt gyerekruhát.

Mit tehetsz, ha valahol hibát észlelsz?

Amennyiben valamilyen problémát észleltél (folyik a csap, eldugult a wc, vagy bármi elromlott/
eltörött/leszakadt/szétesett), kérlek ezzel kapcsolatban a karbantartó munkacsoportot keresd.

Mit tehetsz, ha nehézségbe ütközöl?

Minden közösségben előfordulnak konfliktusok - ez alól a Waldorf-iskola sem kivétel. Akár pe-
dagógia kérdésekben, akár gyerekek közötti, akár felnőtteket érintő problémákkal szembesülsz, 
mindannyian azon leszünk, hogy ezeket megoldjuk. Ilyen esetekben elsőként kérd az osztálytaní-
tó - vagy a szűkebb osztályközösség segítségét. Ha úgy érzed, ez nem vezetett eredményre, ezek 
után fordulhatsz az intézmény vezetőjéhez, Tanári Kollégiumhoz vagy a Fenntartóhoz. 
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Milyen tanórákon kívüli elfoglaltságokat kínálunk?

Könyvtár

A könyvtárat a diákok és szülők nyitvatartási időben használhatják. 

Szakkörök, sport, zene

A délutáni különórákat a Waldorf-pedagógia nem javasolja az első két-három iskolaévben. A 
zenetanulás a 3. évfolyamtól, a sport a 4. évfolyamtól javasolt, hogy bekerüljön a gyerekek min-
dennapjaiba.

Iskolánkban a gyermekek különböző szakkörön vehetnek részt. 

ÖSSZEFOGLALÓ - AVAGY MIBEN SZÁMÍTUNK RÁD, SZÜLŐKÉNT A 
KÖZÖSSÉGBEN?

• Fontosnak tartod és betartod azokat a megállapodásokat, amelyekben ez a tágabb közös-
ség megállapodott (mindennapok és ünnepek, étkezés, ruhák, kütyük).

• Aktívan részt veszel a közös feladatokban mind a saját termetekben, mind az intézmény te-
rületén.

• Részt veszel a szülői esteken, aktív vagy az osztályt érintő feladatokban.
• Együtt ünnepelsz a közösséggel, amikor csak teheted.
• Részt veszel az iskola által szervezet kirándulásokon, rendezvényeken. 
• Közös feladatokban, illetve a munkacsoportokban képességednek, tudásodnak, érdeklődési 

körödnek megfelelően vállalsz feladatot.
• Iskolánk jó hírét az intézmény falain kívülre is elviszed.  

„Csak az gyógyít, 
ha az emberi lélek tükrében képződik a közösség, 

és a közösségből él az egyéni lélek ereje” 
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