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Kedves Nagycsoportos Gyermekek! Kedves Szülők! 
 
A Borostyán Waldorf Általános Iskola jelenleg öt osztállyal működik, 

felmenő rendszerben, 8 osztályig bővülve. A pedagógia több, mint 

100 éves múltra tekint vissza, mégis kitűnő feltételeket nyújt a 21. 

század elvárásaira is.  

Szeretettel várunk minden iskolába készülő családot Iskolába 

hívogató programsorozatunkra, melyeken megismerhetik leendő 

elsős osztálytanítónkat és feltehetik az iskolával kapcsolatos 

kérdéseiket is.  

A jelenlegi járványügyi intézkedéseknek megfelelően a 

programjainkat személyesen tartjuk meg, amennyiben ez változna, 

akkor online kerülnek megrendezésre. A programjainkról részletesen 

a honlapunkon és a facebook oldalunkon is tájékozódhatnak. 

 
 
Szeretettel várjuk Önöket! 
 
  
   
  

 
 
 
 
 
 

Az iskola Tanári Kollégiuma 
nevében: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csóné Gábor Mariann 
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M I É R T  M I N K E T  V Á L A S S Z ?  
Maximum 15 fős osztályok 

Saját tempóban haladva tudunk mindenkire figyelni. 

Alapos írás-olvasás tanítás 
A szövegértés elősegítése miatt az írás és olvasás tanítása direkt 

lassítva zajlik. Nálunk van idő mindenre. Megélni, megérezni, át-

járni, hibázni, megérteni, begyakorolni, megérni és visszatérni. 

 

 

Mesébe illő természeti környezet 
A gyermekek minden nap a lehető legtöbb időt töltik a szabadban, 

emiatt a napközit is 

jutalomként élik meg, sok 

játszóterezéssel a hatalmas 

parkban. Tudnak gyerekek 

maradni, és szabadon 

játszani: bunkert, 

bogárvárat, manóotthont 

építenek, homokoznak vagy 

fára másznak. 

2 idegen nyelv 
Az angol és német nyelv oktatása már első osztályban kezdődik 

játékos formában, heti 2-2 órában. 

Mindent a maga idejében! 
A pedagógiánk alapja az életkori sajátosságoknak megfelelő oktatás. 

Iskolai stressz kiiktatva 
Nincs osztályzat, nincs fekete pont vagy szomorú smile, nincs házi 

feladat 3. osztályig, nincs tankönyv. Mi másképp motiválunk! 
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Nyitott szemléletű pedagógusok 
Tanáraink végzett pedagógusok, akik 

emellett még a Waldorf pedagógus 

képzettséget is megszerezték az egyetemen. 

Sőt minden évben több továbbképzésen is 

részt vesznek, hogy folyamatosan fejlesszék 

tudásukat és önmagukat. Számukra a tanítás elhivatottság. 

Közösségi programok 
Az évkör és az ünnepek sok szívmelengető emléket jelentenek a 

gyermekek számára.  

Iskolába járás 
A Volánbusz az iskolánk előtt teszi le a gyermekeket. Kényelmes, 

biztonságos, olcsó. 

Hogyan tovább? 
A Waldorf iskolában tanuló gyermekek ugyanannyit tudnak, mint 

az állami iskolából kikerülő 8. 

osztályosok és 90%-ban felvételt 

nyernek az általuk megjelölt első 

helyre, amely lehet gimnázium, 

szakközépiskola vagy szakiskola. 

 

 

Ez az a hely, ahol a diákok még a rézművességgel is 

megismerkednek. Sőt, mire elvégzik az iskolát nem csak kötni és 

horgolni tudnak, de képesek kiszabni és megvarrni maguknak egy 

ruhát, megtanulnak fatálat és sámlit készíteni, agyagból szobrot 

formálni és kipróbálnak számos képzőművészeti technikát a 

pasztellkrétától az olajfestékig. Írnak verset és esszét egyaránt. 

Ismerik a csillagképeket és a felhőket az égen, de akár térképet is 
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szerkesztenek. Tudnak mindemellett előadást tartani egy teremnyi 

ember előtt, színpadi rutint szereznek, megtanulnak csoportban 

dolgozni, projekteket lebonyolítani, eseményeket szervezni. Jól 

tudják forgatni a kerti szerszámokat és a gyógynövényeknek nem 

csak a nevét ismerik, hanem azt is, melyik mire jó. Ha úgy adódik 

szappant és ajakírt is készítenek. Megtanulnak kérdezni és 

válaszokat keresni, otthon lenni a világban és felelősséget vállalni 

érte.  

A Waldorf gimnázium képzése 5 éves. Az utolsó év egy speciális 

érettségi előkészítő év, mely alatt a diákok a hagyományostól eltérő 

órarend szerint, személyre szabva, emelt óraszámban tanulják az 

általuk kiválasztott érettségi tárgyakat, emelt és középszinten. 

A Waldorf iskolákban végzett tanulók általában kimagasló 

eredménnyel érettségiznek, felveszik őket az egyetemre, 

kapkodnak értük a munkáltatók, hiszen kreatívak, 

felelősségteljesek és sokoldalúak. Ki ne akarna Waldorf diák 

lenni? 

 

ADJ LEHETŐSÉGET GYERMEKEDNEK (ÉS MAGADNAK) A 

KIEGYENSÚLYOZOTT, BOLDOG ISKOLÁSÉVEKRE!  
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GYAKORI KÉRDÉSEK és a VÁLASZAIK 

Kik járhatnak Waldorf-iskolába? 

A Waldorf-iskolák minden gyermek számára nyitva állnak, teljesen 
függetlenül vallási, nemi és egyéb hovatartozástól, a szülők aktuális 
anyagi helyzetétől. A leendő elsősök egy játékos, az iskolaérettséget 
vizsgáló felvételin vesznek részt. Természetesen más iskolák 
magasabb évfolyamaiból is érkezhetnek gyermekek. 
Az iskola legfőbb jellemzője, hogy minden irányú tehetség megélheti 
a kiteljesedés lehetőségét, ugyanakkor a festés, faragás, agyagozás 
stb. közben nem a végeredmény az igazán fontos, hanem az alkotás 
folyamata, melynek során a gyermekek sok egyéb képessége is 
fejlődik.  
A Waldorf-pedagógia legfőbb célja a gyermek értelmi és alkotó 
erőinek harmonikus kibontakoztatása. 

Igaz, hogy többnyire tanulási nehézségekkel küzdő 

gyermekek mennek Waldorf-iskolába? 

Ez egyáltalán nem igaz, hiszen minden gyermek jelentkezésekor az 
osztálytanítók az egész osztályközösség érdekeit mérlegelik, és 
ennek alapján döntenek a felvételről. Az is fontos szempont, hogy 
ezek a gyerekek megkapják a szükséges egyéni fejlesztést is. Nincs 
eltérés az állami iskolákhoz képest a különböző adottságú 
gyermekek arányát tekintve. 

Igaz, hogy a Waldorf-iskolákban nincs osztályzás és bukás? 

Részben igaz, hogy a Waldorf-iskolák lemondanak az osztályzásról. 
Az ellenőrzés és az értékelés személyre szabott. A tanárok nem 
elégednek meg a számjegyekkel, hanem minden egyes diákkal olyan 
kapcsolatot alakítanak ki, amely lehetőséget teremt arra, hogy 
személyre szabott szöveges értékeléssel illessenek minden 
dolgozatot, feleletet, házi feladatot. Így a diák is és a szülő is 
pontosabb képet kap arról, hogy pontosan holt tart a diák a 
tananyagban, miben kell még fejlődnie, miben nyújtott igazán szép 
teljesítményt, és hasonlók. Az év végi bizonyítványban az egész évi 
fejlődést elemzik – tantárgyanként, de a személyiség tükrében, 
hiszen a tudás fokánál sokkal többet mond a gyermek egész 
egyéniségének alakulása. 
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Tizenegyedik osztálytól érdemjegyet is kapnak a diákok a szöveges 
értékelés mellé, de csak azért, mert a felsőoktatási intézmények ezt 
megkövetelik az ő felvételi eljárásuk során. 

Mi ösztönzi a gyerekeket a tanulásra? 

Mivel a Waldorf-pedagógia a gyermek életkori sajátosságait veszi 
figyelembe, az érdeklődés felkeltése a tanultak átélésén keresztül 
sokkal egyszerűbb, mint az bármely retorzió fenyegetettségének 
árnyékában lenne. A gyerekek – az esetek többségében – 
határozottan élvezik a tanulásnak ezt a formáját. Tehát van 
motiváció, csakhogy az nem egy érdemjegy megszerzésére irányul, 
ezért a tudás élménye is maradandóbb. 

Mi lesz a Waldorf-iskolában végzett diákokkal? Hogyan 

állják meg helyüket az életben? 

A több mint kilencven éve működő Waldorf-iskolákból kikerülő diákok 
kimondottan sikeresek a továbbtanulásban és a legkülönbözőbb 
szakmákban. Például Németországban, ahol a legtöbb ilyen iskola 
működik, a felsőoktatási intézmények nagyra becsülik a Waldorf-
iskolákból kikerülő tanulókat, mert nemcsak intellektuális 
képességeik, de kreativitásuk, a folyamatokban való gondolkodásuk, 
a csoportmunkára való készségük is kimagasló. 

Hogyan készülnek az érettségire a Waldorf-iskolában? 

A Waldorf-iskola 12 osztályból áll, melynek zárásaként minden diák 
elkészíti saját 
éves munkáját. Ehhez akkorra megfelelő gyakorlatuk van. A 13. év 
az egységes 
állami érettségire való felkészülés jegyében telik. 

Miért jó a gyereknek, ha nyolc éven keresztül egy 

osztálytanítója van? 

A gyermekek olyan közösségben fejlődhetnek a maguk üteme 
szerint, ahol az állandóság és a ritmikus ismétlődés biztonságát 
élhetik meg. Ennek egyik alapja a Waldorf-iskolában az a tanító, aki 
a gyerekeket nyolc éven keresztül kíséri, a tanítás első két órájában, 
az úgynevezett főoktatásban lehetőség szerint mindvégig ő tanítja 
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az egyes tantárgyakat – epochális rendszerben (három hétig egy-
egy tárgyat). Ez idő alatt mély ismereteket szerez tanítványairól, s 
így sokkal több segítséget adhat nekik egyéni fejlődésük útján. 

Mit jelent az epochális tanítás? 

Az epocha görögül korszakot jelent. A Waldorf-iskolában a tanítás 
első két órájában több héten keresztül egy tantárggyal foglalkoznak 
a diákok. Például – általában – három héten keresztül történelem -, 
majd újabb három hétig fizika óráik vannak, s így sokkal mélyebb 
kapcsolatot alakítanak ki az egyes területekkel. Bizonyos 
alapkészségeket, mint például a számolás, főtanításon kívül, 
szakórákon is gyakorolják. A reggeli főoktatás alatt változatos 
tevékenységek során jutnak el a diákok a tanárral közös munkát 
végezve a szükséges tananyag elsajátításához. Elsődleges cél, hogy 
a diák a tanulnivalót ne magolás útján, hanem sokkal inkább saját 
élményei alapján sajátítsa el, az így megszerzett tudás ugyanis 
sokkal mélyebb és tartósabb lesz, mint egy akármilyen tankönyvből 
kimazsolázott adathalmaz. Ennek érdekében van jelen a Waldorf-
iskolában a művészettel nevelés módszere is, hiszen tudományos 
kutatások is bebizonyították, hogy a művészetek segítségével 
elsajátított tudás sokkal tovább az aktív memória része marad, mint 
amit száraz tényanyagként tanul meg az ember. 

Igaz az, hogy a Waldorf-iskolákban nem használnak 

tankönyveket? 

Tankönyveket az érettségiig szinte kizárólag idegen nyelvekből 
használnak a tanórákon, a többi tantárgy „tankönyveit” az órán 
elhangzottak és a tanórákon kívüli, otthoni, illetve könyvtári 
kutatásaik alapján készítik el a diákok, saját kezűleg. Ennek a neve 
epochafüzet. 

Mi az euritmia és mire való? 

Az euritmia egy mozgásművészeti ág, amely a Waldorf-iskolákban a 
tananyag szerves részét képezi, mint tantárgy. Az euritmiában 
minden hangnak megfelel egy-egy külön mozdulat, így például egy 
vers előadásakor a megtett mozdulatok azt formálják képpé, ami a 
vers hangjaiban már eleve benne él. 
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Hogy viszonyul a Waldorf-iskola a 

természettudományokhoz és a számítógép-használathoz? 

A természettudományok egyenlő súllyal vannak jelen a Waldorf-
oktatásban, és a számítógépet is a helyén kezelik: nagy hangsúlyt 
fektetnek a tanárok arra, hogy a virtuális valóság ismeretét 
megelőzze a természet világának ismerete. A felső tagozaton 
(9.osztálytól) az informatika fontos tantárgy, a számítógép-
használat ott az oktatás mindennapos kiegészítője. 

Mi a fő különbség a Waldorf-iskolák és a többi iskola között? 
A Waldorf-pedagógián alapuló oktatás egyenlő hangsúlyt fektet a 
gyerekek és az ifjak értelmi, művészi, gyakorlati és szociális 
képességeik fejlesztésére. A diákok első osztályos koruktól két 
idegen nyelvet tanulnak. A lányok és fiúk egyaránt kötnek, varrnak 
a kézimunkaórákon, és kalapálnak, reszelnek, csiszolnak a kézműves 
órákon. Az osztályok minden tanév végén egy-egy színdarabot adnak 
elő. 
A nyolcadik és a tizenkettedik év végén egy általuk választott 
témában mélyülnek el egyénenként, s annak előadására elméletben 
és gyakorlatban egyaránt készülnek. 
Gimnáziumi éveik alatt évente más-más, mezőgazdasági, erdészeti, 
üzemi és szociális gyakorlatokon vesznek részt a diákok. Ezek során 
nem a konkrét szakma megtanulása a fő cél, hanem az egyéni 
képességek életszerű gyakorlása.  
 
 
Források: 
1. Vekerdy Tamás, Mesterházi Zsuzsa, Barabás Kata, 2012, Mi a Waldorf?, 
www.waldorf.hu/sites/default/files/ 
downloads/mi_a_waldorf.pdf elérve: 2018. január 21. 11:41 
2. www.csillagberek.hu 
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Waldorf – az igazi alternatíva 
 

További információ: 
 

Iskola: 
Borostyán Waldorf Általános Iskola és AMI 

6314 Kunfehértó, Deák tér 8. 
www.borostyanwaldorf.hu 

borostyanwaldorf@gmail.com 
+36 70 770 4350 

Fenntartó: 
Halasi Waldorf Egyesület 

6400 Kiskunhalas, Fácán u. 7. 
www.halasiwaldorf.hu 

waldorfhalas@gmail.com 
+36 70 563 0880 

Borostyán Waldorf Általános Iskola Facebook oldal 
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 2023. évi programjainkról honlapunkon vagy 
 
 facebook oldalunkon tájékozódhat. 


