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AJÁNLÁS 
 

Kedves Kolléga! 

E rövid összefoglalóban arra törekszünk, hogy a köznevelés területén jártas szakértők számára 

áttekintést nyújtsunk a Waldorf-pedagógia (a Waldorf-óvodák és a Waldorf-iskolák) világáról; egy olyan 

pedagógiai és intézményirányítási rendszerről, mely több területen alapjaiban tér el a megszokottól1, így 

csak a mélyebben megismerő, vizsgáló szem számára tudja valóban megmutatni magát. 

 

2019. május  

Magyar Waldorf Szövetség 

 

                                                           

1   A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 9.§ (8) bekezdése szerint „Az alternatív óvodák, iskolák az 

általuk készített és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott óvodapedagógiai programban, kerettantervben,  tantervi 

programban meghatározottak szerint készítik el pedagógiai programjukat. Az alternatív óvodapedagógiai programban, az 

alternatív iskolai kerettantervben  az alternatív alapfokú művészeti iskolák tantervi programjában, tantervi programban 

lehet meghatározni az általános szabályoktól eltérő, sajátos, az adott intézményben a) folyó óvodai nevelés és az óvodai 

élet megtervezésének elveit, a nevelés tevékenységi formáit és az óvodapedagógus feladatait, b) az iskolában oktatott 

tananyagot, követelményeket, c) folyó felkészítést az állami vizsgákra, d) a tanulók számára előírt heti kötelező 

óraszámot,e) a pedagógusok kötött és kötetlen munkaidejének szabályait, f) alkalmazott építésügyi előírásokat, 

eszközöket és felszereléseket, a minőségpolitika rendszerét, módszereit és eszközeit, g)működő vezetési modellt, 

nevelés- és oktatásszervezést, h) elfogadott pedagógus végzettséget és szakképzettséget 
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A WALDORF-ÓVODÁK SAJÁTOSSÁGAI 

 

 

E Segédanyaggal elsősorban az volt a célunk, hogy a Waldorf Óvodapedagógiai Program (WOP) azon 

részleteinek összegyűjtésével, melyekben leginkább megmutatkoztak a Waldorf-óvodák sajátosságai, 

segítsük a Waldorf-óvodákban minősítést vagy tanfelügyeleti ellenőrzést folytató kollégák munkáját.  

Az elmúlt évek során sok szakértő látogatott el a Waldorf-óvodákba és többségükben nagyon nyitott, 

érdeklődő kollégákat ismerhettünk meg, akik megértéssel és elfogadással fordultak a Waldorf-pedagógia 

sajátosságai felé. Azonban voltak olyan pontok, melyek a legnyitottabb kollégákban is kérdéseket 

ébresztettek ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy a WOP idézetek elé kigyűjtjük és némi 

magyarázattal látjuk el azokat a sajátosságokat, melyek a legtöbb megakadást jelentették. 

 

Pedagógusminősítés, pedagógus tanfelügyelet  

Nem értelmezhető indikátorok 

 Motiválás: A Pedagógus indikátorok között (2.6.Terveiben szerepet kap a gyermekek, 

tanulók motiválása, motivációjuk fejlesztése)2 elvárásként szereplő motiválást a Waldorf-

óvodában nem lehet úgy értelmezni, mint a hagyományos óvodákban, mert a Waldorf-

óvónő feladata elvárások helyett érzelmi biztonságot, védettséget nyújtani a 

gyermeknek. 

„Az óvónő tudatában van annak, hogy minden érzékelés kihív a gyerekből válaszként 

egy belső gesztust, megmozdulást, amit majd annak átélése után, képszerű, álomhoz 

hasonló szemléletben dolgoz fel. Ha ezt a folyamatot nem sürgetik, akkor a természetes 

érési folyamatok biztosítják a sajátos gyerekkori erők (teljes figyelem és nyitottság, 

fantázia, kezdeményezés – mint akarati erő, eredetiség és szociális érzés) átmentését a 

későbbi életszakaszokra is. A külső, a nevelő által gyakorolt vezetést a gyermeki 

személyiség belső vezéreltsége helyettesíti, amely vezetés alapot képez a szabad 

önismeret által meghatározott közösségi élethez. Az óvónő kivárja azt az időpontot, 

amikor a gyerek maga kezd cselekedni” (12. old.) 

 IKT eszközök használata: A 3.6.-os indikátort („Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a 

hagyományos és az info-kommunikációs eszközök célszerű, kritikus, etikus használatára 

a tanulás folyamatában.) sem lehet a Waldorf-óvónő munkájában a megszokott módon 

értelmezni, ha ő az intézmény pedagógiai programjával összhangban tevékenykedik, 

                                                           

2 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez – Óvodai nevelés – Kiegészítő 

útmutató 6. javított változat 
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mert a Waldorf-pedagógia kifejezetten kerüli az IKT eszközök alkalmazását az 

óvodáskorú gyermekek tanulási folyamatában.  

„A Waldorf-pedagógiára jellemző, hogy mindig a gyerekből indul ki, mégpedig 

abból a fejlődési szakaszból, amelyben a gyerek éppen van. A kisgyerek teljesen 

másképpen hall, mint a felnőttek, mert más tudatállapotban él. A zene éltetően 

hat, életerőt adva, de lehet káros hatása is. A jó zene a csendből indul ki, és a 

gyerekek is csak oldott, nyugodt légkörben kezdenek el énekelni, nyugtalan 

környezetben nem. A műszaki zajoktól és a tömegkommunikációs eszközök 

hangáradatától kímélni kívánja a Waldorf-pedagógia a kisgyereket. …   

Főként a kvint intervallumú, és a pentaton zene nyugtatja meg őket ebben az 

életkorban. Fontos, hogy a gyerek fel tudja fedezni, hogy honnan erednek a 

különböző hangok. A zenélő embert akarják látni, a hangszert, a mozgásokat, a 

zenélő érzéseit, koncentrációját. (A gyerek érezze, hogy az ember hibázik is, de 

tudja kezelni a hibát. A kazettánál ez nincs így, hisz az mindig tökéletes, sohasem 

hamis.) A Waldorf-pedagógia nem használ kazettát, magnót, s más technikai 

eszközöket (mesehallgatásra se ajánlja őket), mert fontosnak tartja, hogy a 

gyerek mindig emberrel kapcsolatosan élje meg a dolgokat, hogy érezze, a hang 

ott keletkezik, ahol valaki zenél, mesél.” (15-16. oldal) 

Tanfelügyelet 

Az intézményi tanfelügyelet során feltöltendő dokumentumok között szerepel az ellenőrzés évét megelőző öt 

évben lebonyolított intézményre vonatkozó mérési eredmények és azok kiértékelése. A Waldorf-óvodák azonban 

sajátos működésükből adódóan az alábbi módon követik nyomon a gyermekek fejlődését. 

1. A Waldorf-óvodákban az óvónők nagy figyelmet fordítanak minden egyes gyermek egyéni 
fejlődésére, e folyamat nyomonkövetésére. Amellett, hogy a pedagógusok személy szerint 
nagyon fontosnak tartják ezt a folyamatot, együtt, óvónői közösségként is foglalkoznak a 
kérdéssel. E munka színtere a heti rendszerességű konferencia, ahol minden héten egy-egy 
gyermekről szóló gyermekmegfigyelési gyakorlatot vagy más néven: gyermekmegbeszélést 
tartanak. 

2. Ezen gyermekmegbeszélésekről feljegyzés készül – melyet a gyermek fejlődését követő 
dokumentációban helyeznek el az óvónők –, ezek azonban nagyon bizalmas tartalmúak.    

3. Mivel a Waldorf-óvodák kicsi – többnyire egycsoportos – intézmények, így az intézményvezető 
óvónő maga is csoportban van, minden gyermeket személyesen ismer, kollégáival együtt maga 
is részt vesz az értékelési folyamatokban, így nincs szükség arra, hogy számára összesítsék a 
gyermekmegfigyelések tapasztalatait. Ez az oka annak, hogy az óvoda egészére nézve a 
nevelési év végén  sem készül a fejlődési folyamatot, a tapasztalatokat elemző, összegző 
dokumentum. 

4. A pedagógiai döntéseket nem az óvodavezető, hanem a pedagógiai kollégium (az óvónők 
közössége) hozza meg. A konferenciákon minden pedagógus jelen van, tehát minden gyermek 
fejlődését minden pedagógus nyomon követi. Ez az önigazgatásra törekvő működésnél 
egyébként is elengedhetetlen, mert enélkül az óvónői közösség nem tudna felelősen pedagógiai 
döntéseket hozni. 
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Az intézményi tanfelügyeleti eljárás során azonban a fent leírt, egyéni haladások, tapasztalatok egyéni 
adatokat nem tartalmazó összegző értékelését az intézményre vonatkozóan - öt nevelési évre 
visszamenőleg – az intézménynek is meg kell fogalmaznia, oly módon, hogy bemutatja a tapasztalt 
tendenciákat, és ezekre reagálva pedagógiai célkitűzéseket jelöl ki. Ez az összegzés alkalmas az 
intézményi tanfelügyelet során alkalmazott mérési eredmények megjelenítésére, mellyel a szakértők még 
pontosabb képet kaphatnak az intézményben folyó nevelőmunka színvonaláról.  
 

A WOP Tervezés és visszatekintés; Gyerekmegfigyelés, gyerekmegbeszélés; illetve A konferencia (20-
21. oldal) című alfejezetei tartalmazzák részletesen a Waldorf-óvodák ellenőrzési és értékelési alapelveit. 
 

 

A vezetői tanfelügyelet során kérdésként jelenik meg a Waldorf-óvodák önigazgató működése és az 
azzal kapcsolatos fogalomhasználat, mely intézményenként eltérő lehet. A helyzet megértése érdekében 
az alábbiakban igyekszünk tisztázni egy-két fogalmat: 

-  Kollégium: az óvoda-pedagógusok közössége, azon testület, mely az intézmény vezetéséért, 
irányításáért felel. (Egyes intézményekben az elnevezés eltérő lehet, van ahol Óvónői 
Kollégiumnak, máshol Nevelői Kollégiumnak hívják). Az intézmény vezetés feladatait a Kollégium 
különböző módokon gyakorolhatja – pl. választhat maga közül egyszemélyi vezetőt, vagy egyes 
feladatokat delegálhat – ezek leírását a helyi működési szabályzat tartalmazza. Emiatt nem lehet 
egységesen bemutatni, a Waldorf-óvodák vezetési struktúráját, ezért kérjük minden esetben 
alaposan tanulmányozzák az ellenőrzésre kijelölt óvoda SZMSZ-ét. 

- Konferencia: a Kollégium heti rendszerességű ülése, ahol az óvoda vezetését, irányítását végzik. 
A Konferencia feladatainak, működésének részletes leírását a 20-21. oldalon találják. 
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KIVONATOK A WALDORF ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAMBÓL 

 

I. Bevezető 
 

A Waldorf Óvodapedagógiai Program (WOP) a Magyar Waldorf Szövetség által kiadott „Waldorf” és 

„Rudolf Steiner” név használati jogával rendelkező óvodák számára készült. A WOP alapján működő 

Waldorf-óvodák státuszának meghatározása az 2012-ben megújított és az emberi erőforrások minisztere 

2013. április 4-én kelt 12078/1/2013/KOIR sz. határozatával jóváhagyott alternatív óvodapedagógiai 

programban az Óvodai nevelés országos alapprogramjának elvárásai mellett megjelennek a 

magyarországi Waldorf-óvodák eddigi működése során felhalmozott pedagógiai tapasztalatok. A WOP 

teljes terjedelmében elérhető a Magyar Waldorf Szövetség honlapján: 

http://waldorf.hu/sites/default/files/downloads/waldorf_ovodapedagogiai_program.pdf 

Ha az óvoda Waldorf, illetve Rudolf Steiner iskolaként kívánja megnevezni magát, vagy helyi pedagógiai 

programjában hivatkozásként szerepelteti e neveket, akkor - mivel e nevek oltalom alatt álló védjegyek - 

köteles a Magyar Waldorf Szövetség névhasználati engedélyét beszerezni és működése során a 

Szövetség névhasználatra vonatkozó szabályait megtartani. 

 

 

II. A Waldorf-pedagógia filozófiai háttere és emberképe  
 

FILOZÓFIAI HÁTTÉR 

 

A Waldorf-pedagógia a gyermek ismeretéből – életkoronként változó testi, lelki, szellemi 

szükségleteinek felismeréséből – kiindulva biztosítja a gyermek számára az egészséges fejlődést, 

az egészséges életmódot. 

 A Waldorf-pedagógia filozófiai háttere a Rudolf Steiner által a XX. század elején kidolgozott 

emberismeret, az úgynevezett: ANTROPOZÓFIA (Antroposz-szófia «görögül» = az emberre vonatkozó 

bölcsesség). Az antropozófia hatással volt a gyógypedagógiára, az orvostudományra, a művészetekre, a 

mezőgazdaságra és más életterületekre is. (Sok esetben az antropozófia megismerési módszerei által 

nyert – az egyéb szakterületekre vonatkozó – alapvető megállapítások csak évtizedekkel a koncepciók 

kimunkálása és sikeres alkalmazása után nyerték el az egyértelmű tudományos bizonyítást.) 

 Az első Waldorf-óvoda megnyitására a Waldorf-iskola 1919-es megalapozását követően mintegy 

hét-nyolc évvel került sor. Ma már több ezer Waldorf-óvodai csoport működik világszerte. Szakmai és 

hivatalos központjuk a Stockholmban székelő Waldorf Óvodák Nemzetközi Szövetsége a Waldorf Steiner 

Kisgyermekkori Nevelésért (IASWECE), mely részt vesz a Waldorf-óvodapedagógiát érintő pedagógiai 

kutatásokban, rendezvényekben, valamint képzési és kiadói tevékenységekben is. 

http://waldorf.hu/sites/default/files/downloads/waldorf_ovodapedagogiai_program.pdf
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 Helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten rendszeresen együttműködnek a Waldorf-

óvónők. Céljuk, hogy a Waldorf-óvoda ideáját a maguk számára minél életszerűbbé, elevenebbé tegyék, 

magukat egyre inkább képessé tegyék arra, hogy e pedagógia sajátos, de egyetemes koncepcióját egyre 

elmélyültebben tudják megvalósítani a mindenkori helyi adottságok és körülmények között: „itt és most”. 

 1988-ban Solymáron jött létre az első magyar Waldorf-óvoda, amelynek munkája igen nagy 

érdeklődést váltott ki a szülők és az óvónők körében. 

 1990. szeptemberében kezdte meg munkáját Solymáron a posztgraduális Waldorf-óvónőképzés 

– pontos nevén Waldorf Óvodapedagógiai Szeminárium. Azóta több száz hallgató vett részt ezen a 

900 órás kurzuson. 

 Magyarországon ma közel 60 óvodai csoport működik, több mint 1300 kisgyerekkel. 

 

EMBERKÉP 

A Waldorf-pedagógiának az európai hagyományokban gyökerező antropológiai felfogása az embert – az 

emberi lény legbensőbb magját – transzcendens eredetű individualitásnak tekinti. 

 Minden individualitás egyetlen és egyszeri. Nem csak minden ember ujjlenyomata különbözik, 

hanem én-struktúrája is. Ebben az értelemben az individuum rejtélyes, megközelíthetetlen mások 

számára, de sokáig saját maga számára is ismeretlen. Öntudatra kell ébrednie a világ és a többi ember 

megismeréséhez, fel kell fognia az individualitás szabadságát, amely egyben felelősségvállalás is. E 

felfogás szerint az emberi lét célja az egyén erőinek mind teljesebb kifejtése a világ s a többi ember javára 

is. 

 A megtestesült és magát testiekben és lelkiekben kinyilvánítani törekvő individualitásnak vannak 

az életkorral változó megismerhető, regisztrálható törvényszerűségei. Mind testi, mind lelki, mind szellemi 

értelemben leírhatóak és nyomon követhetőek ezek a változások, amelyek meglehetős határozottsággal 

különítik el az egyes életszakaszokat egymástól. Más-más szükségletek lépnek fel az egyes 

életkorokban, ezen túlmenően jellegzetes alkati, temperamentumbeli sajátosságok is felismerhetőek. 

 A nevelés, majd az önnevelés célja és feladata: segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ember a 

fejlődési útján egészségesen haladva, a lehetőségek széles körével úgy kerüljön kapcsolatba, hogy azok 

közül képes legyen kiválasztani a neki megfelelőt. 

 Így váljon testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberré. Képes legyen arra, 

hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre fordítsa, környezetét ne 

visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye. 

 

 

III. A kisgyermek, mint a világra nyitott érzékszerv  
 

Rudolf Steiner szerint az élet valósága nemcsak azt foglalja magában, ami szemmel látható, hanem rejtett 

mélységeiben egy eljövendő állapotot is hordoz. Így minden gyermeket, mint a „jövő csíráját” lehet 
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szemlélni, aki az őt nevelő egyént arra indítja, hogy új képességeket fejlesszen ki magában: tanulja meg 

a jövő jeleit minden jelenségben, minden gyermekben felfedezni, megismerni, ápolni. 

 

A kisgyerek érzékleteiben él. Minden, ami a környezetében történik, akarva-akaratlanul, hatást fejt ki rá. 

A látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás benyomásai töltik ki belső világát, ezek irányítják és vezetik 

tapasztaló, megismerő tevékenységében. (S ezen túlmenően természetesen a „többi” érzéklet, mint 

például a nagy fontosságú egyensúly-érzékelés, vagy a saját mozgásokat visszajelző kinesztetikus 

érzékelés.) 

 A gyerek azonban nem csak a fizikai világot érzékeli, hanem a pszichikus világot is. Ezen belül 

elsősorban a számára fontos másik embert – az anyát, apát, testvéreket, majd az óvónőt. 

 A Waldorf-pedagógia felfogása szerint a gyermek nem csak kommunikatív és metakommunikatív 

jelzésekben fogja fel a másik ember pszichikus állapotát, realitását, hanem mintegy közvetlenül is. Átél 

– ha nem is tudatosan – olyan gondolatokat és érzelmeket, amelyeket a környezetében élő, 

számára fontos személyek gondolnak és éreznek. 

 Az első években még nagyon közel áll egymáshoz a testi és lelki fejlődés, és így számos 

kölcsönhatás figyelhető meg: ha szeretettel, figyelemmel, örömmel, pozitív érzéssel és gondolattal 

veszik körül a kisgyermeket, akkor az kedvezően hat az ő érdeklődésére, az érzékelés 

intenzitására. Egy inger-gazdag, sok érzékszervet igénybe vevő környezet előhívja a gyerek belső 

aktivitását, erősíti tevékenységekben, mozgásban is megnyilvánuló „testi intelligenciáját”. 

 Nagyon fontos, hogy a gyereknek elég ideje legyen arra, hogy a saját tempója szerint tudja 

felfedezni a világot, feldolgozni a tapasztalataiból származó élményeket, és elsajátítani a sokféle 

minőséget, különbözőséget mindegyik érzékszerv területén. A kisgyermeket környező felnőtt világ 

felelőssége és egyben feladata, hogy biztosítsa az inger-gazdag fizikális és pszichés környezetet és, 

hogy ne „csapják be” érzékleteiben. Ezért javasolt a természetes anyagok használata, a fajsúly és a 

felületi viszonyokat „tévesen” reprezentáló műanyag játékokkal szemben (az állat szőrös, a fém fémes 

tapintású és nehéz). S mindezen felül: a nevelőnek megfelelő belső tartalmakkal – érzelmekkel és 

gondolatokkal – kell a gyerekek közé lépnie. 

 

 

IV. Az óvodáskor sajátos képességei: utánzás – játék – fantázia3 
 

Az utánzás 

 A kisgyermekkor tanulásának legfőbb formája az önkéntelen figyelem által vezérelt 

spontán utánzás. 

 Az utánzás első feltétele az érzékszervek megfelelő működése, a már megszületéskor elkezdődő 

érése és tagolása. A kisgyerek nem tudja nem utánozni azt, amit érzékel, átél, megtapasztal. Ilyen 
                                                           

3      Utánzás – játék – fantázia: Tevékenységekben megvalósuló tanulás 
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értelemben a kisgyerek „kiszolgáltatott érzékelő” és „kiszolgáltatott utánzó” - testi és lelki értelemben 

egyaránt. 

 Spontán utánzással tanulja meg a gyermek az anyanyelvét. Ez olyan rendkívüli teljesítmény, 

melyhez hasonlóra a későbbiekben nem igen lesz képes. (Ha ezt a tanulási folyamatot direkt tanítással 

és korrigálással akarják serkenteni, az eredmény az is lehet, hogy a gyermek később kezd el és esetleg 

rosszabbul fog beszélni.) Hasonló a helyzet a járás tanításával is: siettetés, erőltetés, iskolás értelemben 

vett tanítás mind ortopédiailag, mind az egyensúly érzékelést illetően, mind pszichikusan káros. (A gyerek 

bizonytalanabbul fog járni, nehezebben korrigál, így veszélyesebben esik.) 

 Az utánzásban a gyerek nemcsak a test mozgását és ügyességét utánozza, hanem – mivel a 

test és a lélek kisgyermekkorban még nagyon szoros összefüggésben áll – a lelki folyamatokat is. A 

gyerek például az öregkor érzelmeiről is tapasztalhat valamit, ha öreg ember járását, mozgását, fejtartását 

utánozza. A felnőtt számára döbbenetes mélységben tudja beleélni magát a másik ember helyzetébe, 

mivoltába, lényébe. 

 A gyerek a cselekvést éli át, és ebből kiindulva kötődik érzelmileg a tapasztaltakhoz. Majd utólag 

fogja felfedezni a folyamatban megjelenő képzeteket és fogalmakat. A felnőtt a gondolkodással kialakított 

fogalmak és információk alapján mérlegeli cselekvésének lehetőségeit. A lelki képességek sora a 

gondolkodást, az érzést és a cselekvésben megnyilvánuló akaratot, motivációt illetően ellenkező 

irányulást mutat a felnőtt és az óvodás viselkedésében. 

 A kisgyermek n e m  a  s z ó b ól  t a n u l,  hanem a szemlélődésből, a tapasztalatból, 

cselekvésből. 

 A Waldorf-pedagógia egy olyan érzéket is elismer, amellyel a gyerek csak a szemlélt 

mozgásokat, cselekvéseket érzékeli és követi úgy, mintha ő maga is végrehajtotta volna ezeket. 

(Összefüggést lát ebben az értelemben a test mozgékonysága és a később kifejlődött belső érzelmek és 

gondolkodás mozgékonysága között.) 

 A kisgyermek tehát elsősorban utánzással tanul és ehhez megfelelő követendő mintákat kell 

látnia és átélnie maga körül. Látható, hogy a gyerekek mélységesen élvezik a cselekvésekben 

megnyilvánuló emberi munkát, a munkáját szerető és az azzal azonosuló ember látványát. A megfigyelt, 

átélt és megtapasztalt cselekvések sorrendjéből a gyerek leolvassa azok tartalmát és nagyon fontos, 

hogy ő maga fogalmazhassa meg az ily módon megszerzett tapasztalatainak értelmeit és magyarázatait. 

 Az utánzásos tanulásnak és a spontán érlelődésnek ezen sajátosságai az egész kisgyerekkort 

jellemzik, mintegy a hetedik életév fordulójáig, amikor az önkéntelen, igen intenzív, de könnyen 

elterelhető figyelem helyébe a sokkal kisebb hatékonyságú, de a tárgynál már megtartható szándékos 

figyelem lép, a gyerek képessé válik a szóbeli, verbális tanítás befogadására. 

 

A játék 

 A Waldorf-pedagógia nagyon komoly szerepet tulajdonít a gyerek játékának. A játszó 

gyerekben megjelenő természetes erőket és képességeket óvni, ápolni és erősíteni kívánja. 

 A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége. 

 Mint a pszichológiai kutatások eredményeiből tudjuk, a kisgyerek a külvilágból és saját belső 

világából származó tagolatlan benyomásait játékban vetíti ki, s ott szemügyre véve tagolja. 
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 A játék szabad kell, hogy legyen, csakis így vezet céljához, az egyéni benyomások 

feldolgozásához. 

 A játszó gyerek örömmel és megelégedettséggel követi a belső világából fakadó indíttatásokat, 

melyek így egész szervezetét erősítik. 

 Ezt fizikai külsejében friss arcszíne, meleg keze, lába, csillogó szemei jelzik. A szabad játékban 

megjelenő, sokszor nagyon erős lelki és egyben testi aktivitás a keringési rendszer egészséges 

kialakulását is elősegíti. A gyerek belső indíttatása úgy jelenik meg a szabad játékban, mint tanulási és 

megértési vágy, a mozgás- és tettvágy, az érzelmi kötődés vágya, s alkotó erejének kifejeződése. 

 A gyerek nem kis felnőtt! A gyerekkor sajátos létforma, saját szükségletekkel és 

lehetőségekkel. 

 A Waldorf-pedagógia azt állítja, hogy a természetben található lehetőségek változásai és 

sokszínűsége adják a legjobb teret a gyerek különböző játékformáihoz. Komplex élményt adnak, amelyre 

a gyerek a számára éppen szükséges játékkal reagál (érzékszervi, funkciós, explorációs, konstruktív 

játékok egészítik ki a szimbolikus szerepjátékot). 

 A fejlődés folyamán változó játékformák megfelelő játékeszközöket igényelnek. 

 Fontos, hogy a benti játékszerek is tartalmazzák a szabadban található, érzékszervek számára 

kínált változatosságot, hívják elő a gyermeki fantázia minél gazdagabb érvényesülését. A gyerek játék 

közben megismerheti a tárgyak tulajdonságait és saját akaratának, szabadságának határait is. 

 Eközben kipróbálhatja és megtapasztalhatja a megfelelő viselkedési formákat játszótársaival, és 

így fejlesztheti szociális képességeit. 

 A Waldorf-pedagógia összefüggést lát a gyerek játék közben megjelenő magatartása s majdan 

a felnőttkori munkához kapcsolódó magatartása és életvitele között. Célja, hogy ebből az „átfűtő 

melegből”, amely erőként lép fel a gyerek játékában és jelzi valódi belső aktivitásának teljes kielégítését, 

minél többet mentsen át a későbbi életszakaszokra is. 

 

A fantázia 

A gyerekben természetesen megjelenő erőket (teljes figyelem az érzékelésben, utánzásos tanulás, 

fantáziadús játék) úgy kell segíteni, hogy a gyerek szabadon tudja azokat felhasználni s ezzel fejleszteni. 

 Mindezekhez megfelelő környezet, tér és idő szükséges. 

 A modern élet szokásai és hatásai sokszor nem kedvezőek a gyermeki játék számára és a 

szabad tapasztalat megszerzésére. Nagyon szűk és kevés a szabad mozgástér – főleg a városi 

gyerekek életében –, miközben túl sok az élmény és az információ, amit feldolgozni „időhiány” miatt 

nem tudnak. Felgyorsult, rohanó világunkban kevés az idő arra, hogy a tárgyakkal, az emberekkel tartós 

kapcsolatot teremtsen a gyerek és érzelmi kötődést alakítson ki. 

 A technikai fejlődés folyamán áttekinthetetlenné vált az emberi munka érzékelhető 

folyamata. (Évtizedeken át a gyerek közvetlen környezetében, szeme láttára folytak a létfenntartó 

tevékenységek, a tehénfejéstől a kenyérsütésig; a fonalak fonásától a szövésig.) Ma már az óvodás korú 

gyerek is megfelelő tapasztalatok hiányában a televízióra, könyvekre, magyarázatokra, tanításokra 
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szorul, miközben az életkorának megfelelő tanulási módszer (utánzásos tanulás, szabad játék) nem 

érvényesülhet. A felnőttek világából származó divatáramlatok kényszerítően irányítják, torzítják el a 

gyerek fantáziáját: élményekhez csak a megvásárolható holmik által juthat. 

 A mese a fantázia táplálója, a maga törvényeivel erkölcsi útmutató. Ha a mesének nincs 

valóságos viszonya az örök emberi tartalmakkal, akkor a fantázia öncélúvá válik, nem ad lelki táplálékot, 

fantasztikum lesz, s ezzel károsítja a gyerek belső világát. 

 A fantázia, mint elemi gyerekkori képesség, mint a játékot megváltoztató „elvarázsoló” erő 

eleveníti és mozdítja a gyerek belső világát. Ennek tisztaságát – kapcsolatát a valódi pszichikus világgal 

– biztosítani és őrizni a felnőtt feladata. 

 

 

V. A Waldorf-óvoda célja és feladatai  
 

A Waldorf-óvodai nevelés alapgondolatai 

 

A Waldorf-óvodapedagógia a későbbi egészséges életvitelt akarja megalapozni munkájával; e 

tevékenység eredményei ennek megfelelően csak a későbbi életszakaszokban mutatkoznak majd 

meg teljes mértékben. 

 Minden egyes gyermekben megnyilvánul a sokrétű emberi természet, melyet az óvónő tisztelettel 

tanulmányoz. A pedagógus a gyerek megnyilatkozásaiból „tudja meg”, hogy mire van szüksége a 

gyereknek, s ezek nem csak szóbeliek, hanem ugyancsak sokrétűek: ezek közé soroljuk például a test-

meleget, az egészség-betegség jeleit, a lelki állapotok megnyilvánulásait s a tudati fejlődés 

megtapasztalható mozzanatait is. 

 Ez speciálisan kimunkált megfigyelést igényel, amely ítélet- s előítélet-mentes. Nem engedi a 

szabadon feltörő kritikát; sőt nehézségeket leküzdő, szeretetteljes együttélést vállal a gyerekkel, 

amelyben a gyerek emberi méltóságát megőrizheti. 

 A Waldorf-óvodai nevelés a gyerekben működő természetes erőket támogatja, úgy, hogy a 

gyerek szabadon tudja azokat alkalmazni, fejleszteni. Ez szeretetteljes, meleg légkört kíván, amely 

biztosítja a megfelelő fizikai és pszichés környezetet, s kizárja a zavaró és erőszakos befolyásokat. 

 A cselekvés, az érzés és a gondolkodás fejlődésében figyelmes, tapintatos vezetéssel segíti 

az óvónő, amely nem engedi a túlterhelést, hanem védi a gyerek saját érésének és kibontakozásának 

tempóját. Lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerek saját útját a megfelelő módon találja meg, s ezen egyre 

önállóbban járjon. 

 Óvni kívánja a gyerek fejlődő belső világát, fokozatos érlelődését segíti elő: ott ajánl segítséget, 

ahol a gyerek éppen tart, és megvárja, hogy a gyerek önállóan találja meg a következő lépését. 

 Elvárások helyett érzelmi biztonságot, védettséget nyújt: a nevelő törekszik megérteni a 

gyerek világát, s tiszteli alakuló világképét. 
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 Az óvónő tudatában van annak, hogy minden érzékelés kihív a gyerekből válaszként egy belső 

gesztust, megmozdulást, amit majd annak átélése után, képszerű, álomhoz hasonló szemléletben dolgoz 

fel. Ha ezt a folyamatot nem sürgetik, akkor a természetes érési folyamatok biztosítják a sajátos 

gyerekkori erők (teljes figyelem és nyitottság, fantázia, kezdeményezés – mint akarati erő, eredetiség és 

szociális érzés) átmentését a későbbi életszakaszokra is. A külső, a nevelő által gyakorolt vezetést a 

gyermeki személyiség belső vezéreltsége helyettesíti, amely vezetés alapot képez a szabad önismeret 

által meghatározott közösségi élethez. 

Az óvónő kivárja azt az időpontot, amikor a gyerek maga kezd cselekedni. 

 

A Waldorf-óvodapedagógia ebben az életkorban mellőzni szeretné: 

A példakép és tapasztalati tartalmak hiányát.  

Az idő előtti, túl korai fejlesztést.  

A tevékenységekben vagy más módon megnyilvánuló egyoldalúságot.  

A gyereket körülvevő s rá ható idegességet, hajszoltságot, – ebből fakadóan – a kezdeményezési kedv 

hiányát.  

A rossz (beteg) példák követését, s ez által a nem egészséges testi-lelki diszpozíciók megtanulását.  

Az elidegenedést (például a természeti és az emberi világ, az ember és ember közötti kapcsolatok 

átláthatatlanságát; az emberi munka és a mindennapi szükségletek közötti összefüggés 

megtapasztalhatatlanságát). 

A magányosságot (ha a gyerek nem oszthatja meg belső élményeit mással)  

 

 

A Waldorf-óvoda, mint burok – érzelmi biztonság – áttekinthető világ4 

 

A tárgyi, a szokásbeli, az érzelmi és a tartalmi környezet bölcsője kell, hogy legyen a gyerek 

fejlődésének, játékának és tanulásának.  

 A Waldorf-óvoda minden apró mozzanatával a kisgyerek életformáját szolgálja. Igyekszik 

jó minőségű táplálékot adni a gyerek testének, lelkének, egész személyiségének.  

 A gondozás szeretetteljes tevékenységei: a testápolás, a táplálkozás, a melegen tartás, az 

öltöztetés-öltözködés nemcsak a gyerek fizikai szükségleteit elégítik ki, hanem egyben a lelkét is ápolják, 

növelik biztonságérzetét.  

 Ezt az „anyai” gondoskodást a Waldorf-óvodában az óvónő tudatosan magára vállalja, mivel ez 

nevelői tevékenységének, a gyerekekkel való kapcsolatának, meghatározó része: e tevékenység közben 

                                                           

4    Burok – érzelmi nevelés – áttekinthető világ = Érzelmi nevelés biztosítása  
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folyamatosan tájékozódhat a gyerek állapotáról, testi és lelki közérzetéről. Kis rítusok alakulhatnak ki e 

szokásos teendők körül. Fejlődése során a gyerek egyre önállóbban látja el testi szükségleteit, majd az 

óvónő mintáját követve, ő is felajánlja segítségét a kicsiknek. A családias kapcsolat az egész csoportot 

átöleli.  

 A Waldorf-pedagógia az érzelmi biztonság fontosságát hangsúlyozza a kisgyerek pszichikus és 

mentális fejlődésében.  

 Ezt az érzelmi biztonságot elsősorban természetesen a családnak kell megadnia, de meg kell, 

hogy adja a gyereket fogadó első intézmény, az óvoda is, mely az anyát követve egyfajta szociális 

anyaöl szeretne lenni a kisgyerek számára.  

 A Waldorf-óvoda áttekinthetővé teszi a mindennapi cselekvések világát a gyerek körül. A 

gyerek látja a felnőtt tevékenységében, hogy mi miből lesz (kenyér a búzából, baba a fadarabból, stb.), 

így a későbbi életkorokban is otthonosan mozog az őt körülvevő világban, s nem lép fel az áthatolhatatlan 

elidegenítő érzés. 

  A Waldorf-óvoda az életünket és világunkat átszövő összefüggéseket megkísérli érzékelhetővé 

és tapasztalhatóvá tenni a gyerek számára. Óvni szeretné a gyerekkort, hogy a gyerek csak lassan 

ébredjen fel a kreatív erőket felszabadító, képdús gyermeki álomvilágból. Ennek az a célja, hogy az 

„ébredés” után viszont valóban önállóan, biztosan, erőteljesen, éberen tudjon élni a világban.  

 A Waldorf-nevelés a gyerek individuális fejlődését differenciált módon segíti, és módot nyújt 

lényének a közösségben való kibontakoztatására is. Lehetőséget ad valódi közösség létrehozására, 

melyben minden gyermeki személyiségre szükség van. Ezáltal, hogy „mindenkinek” van szerepe, a 

„mindenkire szükség van” élmény és a szolidaritás érzése végigkíséri őket kibontakozó életük során.  

 A Waldorf-óvodák csoportjai életkorilag szándékosan mintegy egyharmad-egyharmad-

egyharmad arányban foglalják magukban a három óvodai „évjáratot” (ezek az úgynevezett vegyes 

életkori csoportok). Ezzel egyrészt nem törik meg a család természetes közegét (testvérek), másrészt 

a felnőtt és kisgyerek között a nagyobb gyerekekben kitűnő közvetítőket találnak, akik a csoport 

szokásait, ritmusait, napirendjét is teljesen természetes módon hagyományozzák át – az utánzás által – 

az utánuk következőkre. Az óvónő által gyakorolt nevelési stílus, módszer is a gyerek utánzási 

képességére épül. Követendő mintát nyújt a mindennapokban a maga tevékenységével, cselekvés-

soraival, érzelmeivel, gondolataival.  

 A csoportvezető óvónő megteremti azokat a valós helyzeteket, amelyekben a gyerekek saját 

igényeik szerint feltalálják magukat. Ha kívülről nem zavarják a gyerek önbizalmát, egyre növekvő 

önállósággal maga jelzi fejlődését: egyre több belső és külső aktivitást mutat, egyre jobban ő is 

követendő mintává válhat a többi gyerek számára. Mindez csírája egy későbbi, kreatív, az életben 

természetesen eligazodó személyiség kialakulásának.  

 Az óvónő saját személyiségét állandóan fejleszti, ezáltal eleven példával szolgál a 

fejlődésben lévő gyerekek számára.  
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VI. Ritmusok a Waldorf-óvodában  
 

 A kisgyerek saját testi ritmusai csak lassan válnak rendszeressé. A Waldorf-óvodapedagógia ezt 

a folyamatot úgy segíti elő, hogy a gyerek életét mindig ismétlődő, rendszeresen visszatérő 

időbeosztással tagolja. Általában három év telik el az óvoda kezdete és az óvodáskor vége között. 

Elfogadott tény a vegyes életkorú csoportban, hogy minden gyerek máshol tart a fejlődésben, ezért 

tudásuk és képességeik nem lehetnek egyformák. Az óvónőből sugárzó felfogásból biztatást érezhet 

mindenki a maga számára arra, hogy mindenhez van elég idő, és mindennek eljön az ideje.  

 

 A Waldorf-óvoda tudatosan él a ritmikus ismétlés én-erősítő, szorongásoldó hatásával.  

 

 A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos 

ritmikus játékok visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban. Egészséges változásban élhetik át a 

gyerekek az elfeledésből lassan felmerülő felismerést, az örömteljes várakozás szakaszainak végén a 

beteljesülést.  

 

 

VII. A Waldorf-óvodai élet tevékenységi formái  
 

Háztartási, kerti munkák, kézművesség  

A gyerekek minden tevékenysége az óvónő jelenlétében vagy tudomásával folyik. Teljes figyelemmel és 

mindig érdeklődve kíséri a Waldorf-óvónő a körülötte zajló eseményeket. Minden, a csoport életéhez 

szükséges munkát (öltöztetéstől kezdve a takarításig) az óvónő végez, a gyerekek előtt. Alapelv, hogy az 

óvodai időben az óvónő semmit se csinál, amit gyerekek nem utánozhatnak. (Ezért az adminisztrációs 

munkára és a szülőkkel való beszélgetésre a gyerekekről csak a gyerek távollétében kerít sort.)  

 Tudatában van annak, hogy valamennyi tevékenysége inspirálja és táplálja a gyerek 

szabad játékát. Igyekszik úgy dolgozni, hogy a gyerek szívesen kapcsolódjon be a munkájába, őt 

utánozva. Biztosítania kell azonban, hogy a gyerek – fejlődési fokától és életkorától függően rövidebb, 

vagy hosszabb idő múlva – a munka jellegű tevékenységek után visszataláljon a kortársaival való spontán 

játékba. A Waldorf-óvónő által végzett háztartási 5  és kerti munkák zöme hasonlít egy régi, 

hagyományos háztartás munkáihoz, ahol nem gépek működnek, hanem az emberi kéz dolgozik.  

 

 

 

                                                           

5    Háztartási munkák = Külső világ tevékeny megismerése  
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Mese – bábozás – babázás  

 

A mese 

Ahogyan a gyerekek az ősi kézművességekben valóságos folyamatokkal megtapasztalható módon 

találkoznak, s így az óvónői munkában átélhetik a valóság változásait, ugyanúgy a mindennapi mese is 

– másfajta, belső úton – bepillantást jelent a gyerekek számára a valóság világába, amely megfelel 

mágikus világképüknek.  

A Waldorf-pedagógia úgy látja, hogy sok igazság rejlik az eredeti népmesékben, mert olyan lelki-szellemi 

értékekről és példakép erejű emberi fejlődési folyamatokról szólnak, melyek éppen olyan igazak, mint az 

érzékelhető világ tényei.  

A Waldorf-óvodában a mesék mindig az aktuális ünnepkörhöz, évszakhoz kapcsolódnak. Az óvónő 

hosszabb időn keresztül, legalább egy hétig meséli fejből szóról-szóra ugyanazt a mesét. Az ismétlés 

nem unalmassá teszi a mesét, hanem elmélyíti az azonosulást és a megértést. Belső képként (tájkép-

szerűen) jelenik meg a mese a gyerekben. Az érdeklődése és biztonságérzete nő, s örül, ha tudja, hogy 

mi következik. A gyerek érzelmei előre látható sorrendben jelennek meg és így élvezi a gyerek a 

feszültséget is, majd a feloldást. A mesélés a mindennapokba beépített szertartás, mindig ugyanabban 

az időpontban, mindig ugyanazon a helyen van, és minden gyerek egyformán résztvevője. Mindig 

ugyanazok a gesztusok és események adják meg a jelet a mesekezdésre; például: az óvónő halk 

lantjátéka, mialatt a másik óvónő meggyújtja a gyertyát, kialakul a kör és egy közös ének után megszólal 

a mese.  

A mesemondás fejleszti a gyerek érzelmi, értelmi és anyanyelvi képességeit egyaránt.  

A bábozás és a babázás  

A vegyes életkorú csoport összetétele igényli a gondos mesekiválasztás mellett a pedagógiai segítséget 

is arra, hogy egy egyszerűbb mesét örömmel tudjanak végighallgatni és követni a nagyobbak, és egy 

hosszú komplikáltabb mese alatt (amit mondjuk a születésnapja alkalmával választhat a gyerek) ne 

fáradjanak el a kicsik. Segítség lehet a bábozás, amelyre egy ünnep alkalmával is sor kerülhet. A Waldorf-

óvoda bábszínházának bábui nem kézi vagy kesztyűbábok, hanem úgynevezett álló bábok, vagy 

marionett figurák. Ezeket az óvónő az asztal mögött ülve vagy állva, takaratlanul vezeti az asztalszerű 

színpadon vagy felülről zsinórral mozgatja, ha marionett. Az óvodást nem zavarja, hogy látja a báb 

mozgatóját – ellenkezőleg, ez számára érzelmi biztonságot nyújt.  

 

Zene – ének – vers 

 

A zene  

A Waldorf-pedagógiára jellemző, hogy mindig a gyerekből indul ki, mégpedig abból a fejlődési szakaszból, 

amelyben a gyerek éppen van. A kisgyerek teljesen másképpen hall, mint a felnőttek, mert más 

tudatállapotban él. A zene éltetően hat, életerőt adva, de lehet káros hatása is. A jó zene a csendből indul 

ki, és a gyerekek is csak oldott, nyugodt légkörben kezdenek el énekelni, nyugtalan környezetben nem. 

A műszaki zajoktól és a tömegkommunikációs eszközök hangáradatától kímélni kívánja a Waldorf-
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pedagógia a kisgyereket. A gyerekeknek meg kell tanulniuk csendben lenni, hallgatni, hangot várni. Nagy 

zajban, a szabad játék közepén, önkéntelenül is elcsendesednek, ha az óvónő elkezd zenélni, énekelni.  

 Főként a kvint intervallumú, és a pentaton zene nyugtatja meg őket ebben az életkorban. Fontos, 

hogy a gyerek fel tudja fedezni, hogy honnan erednek a különböző hangok. A zenélő embert akarják látni, 

a hangszert, a mozgásokat, a zenélő érzéseit, koncentrációját. (A gyerek érezze, hogy az ember hibázik 

is, de tudja kezelni a hibát. A kazettánál ez nincs így, hisz az mindig tökéletes, sohasem hamis.) A 

Waldorf-pedagógia nem használ kazettát, magnót, s más technikai eszközöket (mesehallgatásra se 

ajánlja őket), mert fontosnak tartja, hogy a gyerek mindig emberrel kapcsolatosan élje meg a dolgokat, 

hogy érezze, a hang ott keletkezik, ahol valaki zenél, mesél.  

Az ének 

A mesejátékok teljes élményt nyújtanak a gyerek számára, hiszen a történethez játszhat egy hangszeren, 

és mozoghat is. A zenélés, az improvizálás, ugyanúgy, mint az éneklés a Waldorf-óvoda napirendjének 

szerves része. A mindennapos tevékenységeket – a különböző munkákat is – gyakran kíséri ének és 

vers. Bizonyos helyzetekhez szokásszerűen fűződik egy-egy az alkalomhoz illő dal vagy vers, amely a 

gyerek számára mintegy jelzi, hogy az óvónő éppen mit csinál (például: sütésnél, cipőkötésnél, 

rendrakásnál, ételosztásnál, mesélésnél). Így az énekszó belevonja a gyereket az óvónő tevékenységébe 

anélkül is, hogy most éppen részt venne az adott helyzetben. Máskor már része volt benne, s majd újra 

lesz még.  

Az óvodában csak egy szólamban, és – mint a gyerekek – magas hangon énekelnek az óvónők. 

A vers 

Nem elsődleges cél az, hogy minél több verset vagy dalt tanuljanak meg a gyerekek (spontán 

folyamat) hanem, hogy ritmizált beszéddel és énekelve, az óvónő olyan hangulatot teremtsen, ahol 

az ének és a vers az öröm, a tisztelet és a belső világ kifejezése.6 

 A nap folyamán azonban olyan helyzetek is vannak, amikor a vers és a dal szertartás elemeként 

szerepel. Például: Kézmosás után a frissen mosott tenyerekbe az óvónő illatos olajat cseppent, verssel, 

dallal kísérve. Minden gyerekhez külön – külön szól, az őt megillető egyéni hangon, miközben testi 

„dajkáló” közelséget teremt meg egy-egy lovagoltató- vagy ujj-játék segítségével. Ez a napnak – mind a 

gyerekek, mind az óvónő számára – kiemelkedően fontos része, mert érzelmileg nagyon intenzív és 

személyes mozzanat.  

 A vers és a dal legnemesebb formáit használják, mint asztali áldást és hálaadást, mint 

születésnap vagy egyéb ünnep köszöntését, vagy mint mindennapi fohászt a meggyújtott gyertya 

bensőséget teremtő eleven fényénél, a reggeli körben és az elbúcsúzáskor. Mese előtt és mese után is 

dallal vagy verssel jelzi az óvónő, hogy kiemelkedő esemény kezdődik, végződik éppen a napi életben.  

 A mesék, versek, és dalok kiválasztása, összeállítása az óvónő folyamatos, állandó feladata. Az 

adott évszakhoz, az ünnepkörhöz igazodván, a csoport összetételének megfelelően, elsősorban népi 

forrásokból keres igazi meséket, verseket és dalokat. Azzal is megpróbálkozik, hogy történetet találjon ki, 

meséket verses formába ritmizáljon, vagy már meglévő vershez dallamot komponáljon, esetleg új dalokat 

írjon. Mindezekben arra törekszik, hogy a zeneiség, a tempó, a ritmus, a dinamika és a hangzás sokféle 

                                                           

6       Anyanyelvi nevelés 
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változásban jelenjen meg, így kelt a gyerekben örömteljes, frissítő indíttatást arra, hogy megszeresse a 

szép beszédet és éneket. 

 Az a tapasztalat, hogy a gyerekek ezeket a kifejezési lehetőségeket szívesen használják fel 

szabad játékukban, és gyakran otthon is, szabadon, önkéntesen. Mindezzel sok esetben a logopédiai 

korrekció is megelőzhető. A vers- és a dal örömteli elsajátítását szolgálja az is, hogy a gyerek sohasem 

kényszerül arra, hogy egyedül szerepelve kelljen egy verset vagy dalt előadnia. Mindez csak az 

óvónő és a csoport védő burkában történik.  

 

 

Szép mozgás – a ritmikus játékban és az euritmiában 

 

A ritmikus játék 

A kisgyerek saját test- és térérzékelésének elmélyítésében, a ritmusos mozgások átélésében, a 

mozgásformák harmonizálásában és a mesei jelenetek megelevenítésében jelentős szerepet játszik a 

mindennapos ritmikus játék. Ez a tevékenység, amely naponta 15-20 percig tart, a kisgyerek közvetlen 

utánzóképességére épül. (Mozgást látva, érzékelve ő is együtt szeretne mozdulni a környezetével.) 

Jellemző erre az életkorra, hogy a gyerek bizalommal követi az óvónő mozdulatát anélkül, hogy előre 

tudná, milyen célból végzik azt.   

 Az óvónő mindig úgy állítja össze a ritmikus játékot, hogy benne frissítő változásban jelenjenek 

meg az erőteljes és gyengébb, illetve a nagy és egészen finom mozgások, a vidám és komolyabb 

hangulatok. Lehetőleg mindig váltakozva kövessék egymást a gyors és lassúbb mozdulatok. Az óvónő 

megpróbálja a gyerek testét (és lelkét egyaránt) úgy mozdítani, hogy utasítást ne kelljen adnia. Ennek 

ellenkezője a Waldorf-pedagógia szerint zavarná a gyereket abban az álmodozó és önfeledt 

tudatállapotában, amely erre az utánzó gyermeki korszakra jellemző. Az óvónő egyszerűen mozdul és 

énekel, úgy mintha ott helyben találná ki, mesélné el az egészet és az óvodások szabadon kapcsolódnak 

be és követik őt ebben a ritmikus játékban.  

 Helyet kaphatnak itt a szabályosabb gyerekjátékok is, ugyanúgy, mint a körtáncok, de mindent 

át kell, hogy öleljen a tartalmi összefüggés és ennek egy szokásrenden alapuló felépítettsége. Semmi 

sem történik öncélúan, minden része kell, hogy legyen az egésznek, hogy mondanivalójával, tartamával 

azt szolgálja.  

 A tartalom mindig változik, természetesen az ünnepkört követően, de legalább két hétig naponta 

ismétlődik egy-egy ritmikus játék.  

 

Az euritmia 

A hétnek mindig ugyanazon a napján euritmia tanár jön az óvodába, és a ritmikus játék idejében elemi 

euritmiát tart. A gyerekek jól ismerik őt, sokuk már az óvodáskort megelőzően találkozott vele, és nagyon 

várják.  
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 Az euritmia mozgás-művészet, mely szintén Rudolf Steiner nevéhez fűződik. Körülírható, mint 

látható beszéd, látható zene. A Waldorf-iskolákban pedagógiai euritmiát tanítanak, ezenkívül van még 

művészeti euritmia, ami színpadon jelenik meg, és az orvostudományban használt terápiás lehetőség, a 

gyógyeuritmia. Az euritmia a hangzókat, hangokat, zenei intervallumokat speciális mozdulatokkal fejezi 

ki, s így képez szabályos, testi „gesztus-nyelvet”. Míg a ritmikus játékban az óvónő olyan mozdulatokat 

használ, amely minél inkább a természetes mozdulatokat kívánja utánozni (például az aratást), addig az 

euritmia inkább azokkal a mozdulatokkal játszik el, amelyek a beszéd-, nyelv- és zene szerkezetével 

függnek össze.  

Az euritmia, a tánc, a ritmikus játék szép harmonizált mozgást hívnak elő a gyerekből. Ezt belső érzésből, 

a tartalomból, egy felnőttet utánozva hozzák létre. Versre vagy dalra való önálló dramatizálással, tornával, 

gimnasztikával csak a Waldorf-iskolában találkozik majd a gyerek.  

 

A Waldorf-óvodapedagógia szerint az óvodáskorú gyereknek elég természetes mozgást jelent a benti és 

kinti játék és a napi „szép mozgás”. A ritmikus játék és az euritmia mellett a gyerekeknek megfelelő 

mozgásfejlődésük érdekében a mindennapi benti és kinti játékban egyaránt lehetőségük nyílik az 

életkoruknak megfelelő természetes játékos mozgásokra: futásra, ugrásra, dobálásra, kúszásra, 

csúszásra, mászásra, függeszkedésre.  

 Ezért is célszerű a csoportszobát könnyen mozgatható, többfunkciós bútorokkal, például 

padokkal is berendezni. Így lehet csúszni, mászni, kúszni az asztalok, székek és padok között, alatt... és 

csúszni vagy egyensúlyozva járni a padokon... A teremben kötött labdákat, babzsákokat is találhatnak a 

gyerekek.  

 Az udvaron is lehetőséget kell teremteni a mászásra, függeszkedésre. Egyensúlyozni lehet egy 

farönkön is és ezt a célt szolgálják (az udvari játékszerek közül) a gólyalábak is. Mindez fejleszti a 

gyerekek testi erejét, ügyességét.  

 Ahol megfelelőek a körülmények, ott alkalom nyílik az udvari játék idejében, néha azon túl is az 

óvoda környékén kisebb vagy nagyobb sétákra, kirándulásokra. A séta, a hegymászás, fára mászás, stb. 

fejleszti a gyerek állóképességét, testi ügyességét és kedvezően hat az egészséges fizikai test 

kialakítására.  

 

Képalkotás és formázás  

 

Hetente egyszer a Waldorf-óvodában lehetősége van minden gyereknek arra – általában a szabad játék 

ideje alatt -, hogy a rajzolásban, festésben, gyurmázásban és a gyapjúkép készítése folyamán alkotó- 

és formáló készségét fejlessze. Így rendszeresen tapasztalhatja meg a különböző minőségeket. A hét 

minden napjához kötődik egy-egy művészeti tevékenység.  

 

Szabad játék  
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Ahogy már többször szóba került, a gyerek szabad játéka kiemelt fontosságot élvez a Waldorf-óvodai 

élet tevékenységi formái között. 

 A megfelelő tanulási forma ebben az életkorban nem az úgynevezett játékos tanulás: hanem a 

valódi tapasztalatszerzés, melyre a Waldorf-óvodai élet egésze ad lehetőséget.  

 A játék mellett a gyerekek rácsodálkozhatnak a természetre, az évszakoknak megfelelő 

változásokra.  

A Waldorf-óvodai napirendben minimálisan kétszer, egy-egy óra szabad játékra van ideje a gyereknek. 

Ezzel biztosított a kisgyerek szükségleteiből fakadó játékigényének kielégítése az óvodában  

 

 

VIII. A Waldorf- óvodapedagógus feladatai  
 

Waldorf-óvodában felsőfokú, állami diplomával és Waldorf Óvodapedagógiai Szemináriumi végzettséggel 

rendelkező óvónő vezethet csoportot.  

 Segítőként dolgozhat mellette még átképzésen lévő óvónő. (A továbbképzés minimálisan három 

éves, amit kiegészít a legalább egy éves tapasztalt Waldorf-óvónő melletti gyakorlati év.)  

 A csoportvezető Waldorf-óvónő nagy szabadsággal és teljes körű pedagógiai felelősséggel végzi 

a munkáját a Waldorf-óvodapedagógiai alapelvek szerint.  

 

Az óvónő feladatai összefoglalva  

A csoportegységszoba  benti és kinti berendezéseinek és tárgyainak kiválasztása.  

Az évi, havi, heti, napi ritmusok folyamatos kidolgozása, a szokásrendszer ki- építése.  

A csoport egészséges életmódjának kidolgozása és betartása.  

A különböző tevékenységek megtervezése, előkészítése, levezetése, majd utólagos áttekintése.  

Az óvodai csoport összeállítása (pedagógiai szempontok szerint).  

Minden gyerek egyéni fejlődésének megfigyelése és segítése.  

A szülőkkel való közösségi kapcsolat kialakítása és ápolása, problémák esetén közös megbeszélés és 

útkeresés.  

Együttműködés a többi óvónővel. Gyakorlatvezetés vállalása a továbbképzésen lévő óvónők számára.  

Aktív részvétel a pedagógiai vezetésben, és a kollégákkal való konferenciákon.  

Együttműködés az orvossal, az iskolával és egyéb szakemberekkel.  

Folyamatos önképzés, továbbképzéseken való részvétel, bekapcsolódás a Waldorf-óvodák regionális, 

országos és nemzetközi együttműködésébe.  
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Tervezés és visszatekintés7 

A Waldorf-óvoda pedagógusai jelentős időt és munkát szánnak arra, hogy következetesen és 

állhatatosan megformálják és kidolgozzák a maguk munkájának tervszerű egyéni keretét, figyelembe 

véve a napok, hetek ritmusát, a legapróbb részmozzanatokat és módszertani lépéseket az egész év 

folyamatában.  

 A Waldorf-óvónő rendszeres visszatekintést végez: mérlegeli, végiggondolja, hogy elképzelései 

milyen formában váltak valóra.  

 A visszatekintés több szintre vonatkozik: a napra, az adott ünnepszakra, a gyerekek egyéni 

fejlődésére. Általában az óvónő saját magának naplót vezet a tapasztalatairól, megfigyeléseiről, s a 

problémás helyzetekről. Ezek a feljegyzések azért fontosak, mert a csoportvezető óvónőtől elvárható, 

hogy a gyerek fejlődési szintjét, problémáit, lehetőségeit folyamatosan kövesse az óvodaérettség és az 

iskolaérettség között.  

 

Gyerekmegfigyelés, gyerekmegbeszélés  

 

Már az óvodába való felvételkor a szülők részletes leírást írnak, amelyből a terhesség időszakától kezdve 

a születésen át az óvodába lépésig nyomon követheti az óvónő a gyerek testi, lelki és szellemi fejlődését, 

megismerheti a gyerek szokásait, rokon- és ellenszenveit, félelmeit és örömeit. A gyerek 

megnyilvánulásait a mozgásban, a játékban, a rajzban a kibontakozó személyiség első jelzőjeként fogja 

fel az óvónő. Az óvónő már ettől az első találkozásuktól, a felvételi beszélgetéstől fogva élő, belső képet 

alakít ki a gyerekről, amely folytonosan változik, soha se lesz kész, állandóan fejleszthető marad. A 

gyereket úgy tekinti, mint egy feltett kérdést, amit egyre jobban kell értenie ahhoz, hogy tudja őt segíteni 

a felnövekedésben. Ebből a célból az óvónők maguk elé idézik – lehetőleg minden nap – az esti órákban, 

elalvás előtt csoportjuk gyerekeit, s ez a mindennapos praxisban igen hasznos gyakorlatnak bizonyul.  

 Ha alszanak rá egyet, a következő napon előálló helyzetekben feltehetőleg nagyobb intuíciós, 

improvizatív erővel találnak majd gesztust, szót vagy cselekvést segítségül.  

 A gyerek mindennapi öltözködésétől, táplálkozási és alvási szokásain át, játékáig úgyszólván 

minden testi, lelki mozzanat szóba kerül az óvónők és a szülők rendszeres beszélgetésein.  

 

A konferencia  

A Waldorf-intézményekben az óvónők minden héten rendszeresen tartanak konferenciát.  

 A konferencia pedagógiai és technikai, adminisztratív részből áll, s mivel a Waldorf-

intézményeknek egyszemélyes hierarchikus vezetőjük gyakorlatilag nincs: minden nevelésre, 

                                                           

7    Tervezés, visszatekintés - Gyerekmegfigyelés, gyerekmegbeszélés - A konferencia c. alfejezetek tartalmazzák a 

Waldorf-óvodák ellenőrzési és értékelési alapelveit  
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pedagógiára közvetve vagy közvetlenül kiható kérdésben a konferencia vezeti az óvodát. Itt születnek 

azok a döntések, amelyeket az intézmények életében elkerülhetetlenül meg kell hozni.  

 A konferencia leglényegesebb része azonban nem e fenti technikai vezetés, hanem a pedagógiai 

erőforrások megnyitása. A pedagógiai részben minden esetben gyermekmegbeszélésre is sor kerül, és 

ez a legterjedelmesebb, leglényegesebb mozzanat. Itt próbálják a gyakorlatban tudatosan alkalmazni 

azokat az ismereteket, melyeket a pedagógiai konferencia másik, folytonosan továbbképző részében 

szereznek a pedagógusok, illetve amelyeket a mindennapi gyakorlatból az önnevelésben kifejlesztett 

intuitív megismerő erőket is alkalmazva merítenek.  

 A gyermekmegbeszélésen megint csak a szomatikus orvosi szempontoktól kezdve, a lelki és 

szellemi állapotrajzon át az alkat és temperamentumbeli beágyazódottságig, a családi helyzetig mindaz 

szóba kerül, ami egy gyerek szempontjából további fejlődését illetően lényeges lehet. Amikor a 

konferenciai esetmegbeszélésen a pedagógus bemutatja a gyereket, általában érezhetővé válik a testi 

és lelki állapotrajz részletező finomságában és plasztikus kivitelezésében, hogy itt többszörösen 

feldolgozott, elmélyült ismeretről van szó.  

 A csoportvezető óvónők közössége, amely egyben az óvoda pedagógiai vezetése, közösen érez 

és visel felelősséget az óvoda minden gyereke iránt. Ezért mindig közösen döntenek egy-egy gyerek 

óvodai felvételéről, ezért folytatnak közös gyerekmegbeszéléseket és közösen keresnek utakat és 

megoldásokat a gyerek javára. Ezeken a konferenciákon lehetőleg az orvos és az euritmista is részt vesz 

a többi óvónővel együtt.  

 

Együttműködés a szülőkkel  

A Waldorf-intézményekbe való felvételkor az az alapvető kérdés, hogy a szülők ismerik-e a Waldorf-

pedagógiát és az intézmények működését legalább olyan mélységig, hogy világos képük legyen arról, 

milyen közegbe, környezetbe hozzák, adják gyerekeiket. Ehhez természetesen programok, cikkek, 

előadások és a nyitott ünnepek is hozzásegítik őket. Vannak óvodák, ahol a jelentkező gyerekek szülei a 

felvételt megelőző évben részt vehetnek előkészítő szülői esteken, esetleg a gyerekekkel közös baba-

mama csoporton, közös munkadélutánon, pedagógiai beszélgetéseken. Az óvodai közösség kialakítása 

és a gyerek fokozatos óvodához szoktatása érdekében az óvónő és a szülők közötti megállapodás szerint 

a felvett gyerek előzetesen „vendégségbe” járhat leendő csoportjába.  

 A szülők és az óvoda pedagógusai kölcsönösen egy bizonyos fajta együttműködést kell, 

hogy felajánljanak egymásnak és elfogadjanak egymástól. Ez az együttműködés természetesen a 

gyerekre irányul és a gyerek javát keresi. Fogadó- órákat, családlátogatásokat tart az óvónő, és a szülői 

esteken a szülők tovább ismerkednek a Waldorf-pedagógiával, itt maguk is átélhetik a gyakorlati 

tevékenységekben mindazt, amit gyerekeik csinálnak napközben az óvodában.  

 A szülők intenzíven részt vesznek az óvoda fenntartásának mindennapi tevékenységében, mind 

gyakorlati, mind anyagi értelemben. A Waldorf-óvoda szociális szervezeti forma, ahol a gyerekekért 

történik minden, és a felnőttek együttműködnek azért a célért, hogy eredményesen és zavartalanul 

folyhasson a pedagógiai munka  
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IX. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A Waldorf-óvoda célkitűzései 

A Waldorf-óvodapedagógia tiszteli a gyerek emberi méltóságát és feladatának tartja, hogy előkészítse 

egészséges életvitelét.  

Nem szabályokat és tilalmakat akar megvalósítani, hanem a gyerek és a felnőttek művészi erőkkel 

áthatott együttélését.  

Mindez akkor valósítható meg, ha a nevelő nyitott, járatos az embertani ismeretekben – elméletben és 

gyakorlatban egyaránt –, képes az egyedi, az általánostól eltérő különös megfigyelésére, nincsenek 

előítéletei s így felfogja a gyerekből érkező, szükségleteiből fakadó felszólításokat.  

Pedagógiai fejlesztő munkájának alapelvévé kívánja tenni az utánzást, amely az óvónők szeretetteljes 

mintaképül szolgáló tevékenységét követi. El akarja érni, hogy az óvónő ne direkt utasításokkal vezessen, 

hanem figyelmes, gondozó vezetést gyakoroljon, ami a gyermeki személyiség még hiányzó belső 

vezéreltségét helyettesíti.  

Segíteni kívánja, hogy a gyerek a benne működő természetes erőket szabadon tudja fejleszteni: 

érzékelésben, utánzásban, játékban és egyéb tevékenységekben.  

A játékokhoz szükséges eszközök egyszerű kiképzésével növeli a gyerek fantáziáját és az alakító 

tevékenységek belső aktivitását.  

A nap szervezésével (napirend) lehetőséget akar adni arra, hogy a gyerek érzékeit és cselekvési 

lehetőségeit kihasználva, jó szokásokra tegyen szert – az akarat nevelésével, erősítésével s nem 

megtörésével.  

Lehetővé akarja tenni, hogy a gyerekek az értelmes és áttekinthető tevékenységeket átélhessék és 

utánozhassák, el akarja érni, hogy így kerüljön a felszínre az átélés és cselekvés összefüggésében az 

értelmi képesség és felfogó erő.  

El akarja érni, hogy a gyerek a nevelőt tekintse példaképül, erkölcsi minőséget juttasson átélésbe és a 

tevékenykedésekbe; így kerüljön kapcsolatba az erkölcsiséggel anélkül, hogy az, mint szabály vagy külső 

előírás nyomasztóan hasson, s ugyanakkor hatástalan maradjon. 

Célja, hogy a gyerek a többi gyerekkel együttműködve szabad játék során megtanulja egyénileg 

továbbfejleszteni azokat a képességeit (intelligencia, fantázia, átélés, kézügyesség, szociális 

magatartás), melyeket elsajátított.  

Fel akarja ébreszteni a gyerek lassan tudatossá váló érzékenységét szociális környezetén (a csoporton, 

a családon) belüli felelőssége iránt, és el akarja érni, hogy megtanuljon az előforduló feszültségeken 

felülkerekedni.  

Meg akarja valósítani, hogy a gyerek az éves ünnepkört ritmikus ismétlődésben énekelve, játszva élje át, 

ünnepeljen a nevelőkkel és a szülőkkel. (Az örömteli tevékenységben a fogalmak, az értékek 

megelevenednek és megbecsültté válnak; így lesznek életük alakításának egészséges elemeivé.)  
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El akarja érni, hogy a gyerekek a mesélések és előadó játékok (például mesejátékok) során tiszta és 

érzékletes nyelvet sajátítsanak el, azt helyesen kapcsolják össze kifejező mozgásokkal, taglejtésekkel. 

Ennek átélésében fejlődik az a differenciált kifejezőképesség, ami az iskolai tanulási készség alapja.  

A gyerek élményvilágát, formáló-erejét a művészeti – ábrázoló – tevékenykedés által (egyszerű festés, 

formázás, éneklés, euritmia, tánc) felszínre kívánja hozni.  

Az óvoda figyelembe kívánja venni: a gyerek érettségi szintjét, mind az óvodai felvételkor, mind az 

iskolakezdés időpontjának meghatározásánál. A Waldorf-pedagógia az iskolaérettség kritériumait nem 

célkitűzésnek tartja, nem alkalmaz külön iskolára felkészítő foglalkozásokat. Úgy tekinti, hogy az életkori 

sajátosságoknak nem megfelelő a túl korai fejlesztés. Az idő előtti absztrakt, verbális és intellektuális 

tanítás elvonja a személyiség önfejlesztő erőit azoktól az adott életkorban legfontosabb 

feladatoktól, melyek a testi, lelki egészséget szolgálják.  

A testi, lelki és szellemi erő sokoldalú fejlődésében-fejlesztésében is minden elhamarkodottság nélkül, 

egyéni érettsége és szükségletei szerint akarja a gyereket vezetni.  

A Waldorf-pedagógia hozzá akarja segíteni a gyereket a nyitottság elsajátításához, a különbözőség 

elfogadásához, a természet értő szemléletéhez, s utat akar nyitni – most még csak mesei, érzékletes 

szinten – a majdan globális szemléletmód előtt.  

A Waldorf-pedagógiai nevelés nagy hangsúlyt kíván helyezni a helyi hagyományok, a kulturális örökség 

megismerésére, ápolására is. Így lesz a Waldorf-óvoda mindenütt hasonló és mégis mindig más.  

A Waldorf-Óvodapedagógiai Program szakszerűtlen felhasználását – a megfelelő felkészülés hiányának 

következtében – a nemzetközi és a hazai Waldorf- óvodák közössége szeretné kivédeni. A „Waldorf” 

nevet csak ott használhatják, ahol megfelelő képzettségű pedagógusok és a Waldorf-pedagógiát igénylő 

szülők vannak.  
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A WALDORF-ISKOLÁK SAJÁTOSSÁGAI 

 

E Segédanyaggal elsősorban az volt a célunk, hogy a Magyar Waldorf-iskolák kerettanterve azon 

részleteinek összegyűjtésével, melyekben leginkább megmutatkoztak a Waldorf-iskolák sajátosságai, 

segítsük a Waldorf-iskolákban minősítést vagy tanfelügyeleti ellenőrzést folytató szakértők munkáját.  

Az elmúlt évek során sok szakértő látogatott el a Waldorf-iskolákba és többségükben nagyon nyitott, 

érdeklődő kollégákat ismerhettünk meg, akik megértéssel és elfogadással fordultak a Waldorf-pedagógia 

sajátosságai felé. Azonban voltak olyan pontok, melyek a legnyitottabb kollégákban is kérdéseket 

ébresztettek ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy a Waldorf-kerettantervi idézetek elé kigyűjtjük, és 

némi magyarázattal látjuk el azokat a fogalmakat, melyek a legtöbb nehézséget/fejtörést jelentették. 

 Önigazgató működés: A hagyományos iskolai struktúrával ellentétben a Waldorf-iskolákban az iskola 

vezetése, igazgatása, működtetése, és a pedagógiai munka irányítása az igazgató helyett a Tanári 

Kollégium feladata. 

 

 Tanári Kollégium: A Waldorf-iskolában a Tanári Kollégium (van ahol Pedagógiai Kollégiumnak, 

máshol jelző nélkül Kollégiumnak hívják) kettős szerepet tölt be: egyfelől az iskola testületi 

intézményvezetője, másfelől az iskola nevelőtestülete. A Tanári Kollégium – mely az iskolában 

tanító pedagógusokból áll – jogköre és felelőssége mindazon feladatok ellátása, amelyet a 

köznevelési jogszabályok az egyszemélyi felelős igazgató hatáskörébe utalnak.  

A Waldorf-iskolát tehát a Tanári Kollégium vezeti, mely dönt az iskolát érintő minden kérdésben 

és ellátja az igazgatói felelősség körébe tartozó feladatokat. Az iskolát a Kollégium által választott 

igazgató/iskolaképviselő/intézményvezető képviseli, aki a jogszabályok szerinti jogok 

gyakorlása során, valamint minden más esetben a Kollégium döntésének megfelelően jár el, 

emiatt az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzésénél szereplő kérdések csak nagy 

körültekintéssel értelmezhetők a személyére. És ebből adódik az is, hogy sok esetben az 

iskolaképviselőnek – eredetileg - nincsen vezetői programja (amit a vezetői ellenőrzésre azonban 

– a Tanári Kollégium jóváhagyásával - elkészít). 

A Tanári Kollégium saját döntésével az intézményvezetést részben vagy egészben átruházhatja, 

és a vezetői feladatok ellátásával – beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – 

egyszemélyben felelős igazgatót vagy néhány fős vezetői csoportot is megbízhat (pl. Kis 

Konferencia vagy Igazgatási Csoport, stb.). Tehát a Tanári Kollégium az intézményvezetést az 

SZMSZ-ében meghatározott szervezeti rendben látja el, mely intézményenként nagyon eltérő 

lehet, ezért kérjük minden esetben alaposan tanulmányozzák az ellenőrzésre kijelölt iskola SZMSZ-ét 

(részletesebben 32-34. oldal). 

 Konferencia: A Tanári Kollégium a heti rendszerességgel tartott tanári konferenciákon valósítja meg 

testületi pedagógiai-szellemi és igazgatási feladatait, az üléseken foglalkozik az iskola pedagógiai 

munkáját érintő kérdésekkel, valamint igazgatási-működési kérdésekkel. A tanári konferencia a 

pedagógusok önképzésének és közös, elmélyült szellemi, művészeti, pedagógiai munkájának területe, 
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emellett a Tanári Kollégium pedagógiai-szakmai és igazgatási döntéshozatali fóruma (részletesebben: 

32-34., illetve a „Minőséggondozás területei” fejezetben 37-38. oldal). 

Mindebből talán már érzékelhető, hogy minden Waldorf-intézmény saját maga határozza meg szervezeti 

struktúráját, emiatt nem lehet egy olyan képet bemutatni, ami a Waldorf-iskolákra egységesen, vagy 

általánosan jellemző lenne. Ezért kigyűjtöttük a tanfelügyeleti ellenőrzés azon kérdéseit, melyek előtérbe 

helyezése segítséget nyújthat az adott intézmény önigazgató működésének átlátásához. 

 

Dokumentumelemzés 

Munkaterv: 

 Milyen dominanciával jelenik meg a dokumentumokban az intézményben működő szakmai csoportok 

munkája? 

SZMSZ: 

 A vezető az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően osztja-e meg a vezetési feladatokat?  

 Megvalósul-e az SZMSZ-ben előírt eljárásrend szerint a pedagógiai munka belső ellenőrzése?  

 Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert rögzít az SZMSZ?  

 Milyen a döntéshozatali rendszer szabályozása?  

 A szabályozás hogyan támogatja az intézményen belüli együttműködéseket? 

 

Interjúk 

Fenntartói: 

 Elkötelezett-e a tantestület fejlesztésében, működik-e a belső tudásmegosztás? 

Vezetői: 

 Hogyan történik az intézményben a jövőkép kialakítása? 

 Hogyan vonja be a döntés-előkészítő munkába a vezetőtársait és a pedagógusokat? 

 Milyen szerepe van a kollégák együttműködésének kezdeményezésében, koordinálásában? 

 Hogyan működnek az intézményi célok elérését segítő kapcsolatai, hogyan fejleszti azokat? 

Vezetőtársak: 

 Hogyan történik a stratégiai dokumentumok elkészítése, ezekből lebontva az operatív munka 

megtervezése? 

 Hogyan biztosítja a vezető az átláthatóságot a vezetésben, irányításban? Milyen módszerei, eljárásai 

vannak erre? 

 Működik-e az intézményben tudásmegosztó fórum, az egymástól való tanulás bármilyen módja? Mi a 

vezető szerepe a működésben? 
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KIVONATOK A MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVÉBŐL 

 

 

I. Bevezető 
 

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve a Magyar Waldorf Szövetség által kiadott „Waldorf” és „Rudolf 

Steiner” név használati jogával rendelkező iskolák számára készült. A kerettanterv alapján működő 

Waldorf-iskolák státuszának meghatározása a magyar közoktatásban első ízben a 32.755-1/2001. és 

35.681-1/2003. számú oktatási miniszteri határozatokkal történt meg, majd ezt követően a kerettanterv a 

20/2006. (V. 5.) OM rendelettel alternatív kerettantervként kihirdetésre került. A 2012-ben megújított és 

az emberi erőforrások minisztere 2013. május 2-án kelt 21140-2/2013/KOIR sz. határozatával jóváhagyott 

kerettantervben a Nemzeti Alaptanterv elvárásai mellett megjelennek a magyarországi Waldorf-iskolák 

eddigi működése során felhalmozott pedagógiai tapasztalatok. A kerettanterv teljes terjedelmében 

elérhető a Magyar Waldorf Szövetség honlapján:  

http://waldorf.hu/sites/default/files/downloads/waldorf-kerettanterv.pdf 

A Waldorf-iskolák tizenhárom évfolyammal működő nevelési-oktatási intézményként ellátják az általános 

iskola, a gimnázium és az alapfokú művészeti iskola feladatait. Waldorf-iskola működhet nyolc 

évfolyammal is, amely az általános iskolai, és öt évfolyammal, amely a gimnáziumi feladatok mellett látja 

el az alapfokú művészeti iskola feladatait. A Waldorf-iskolák nevelési-oktatási tevékenységüket a 

kerettanterv szerint végzik, pedagógiai programjukat és egyéb iskolai dokumentumaikat a 

kerettantervben foglaltak megtartásával alkotják meg. 

Ha az iskola Waldorf, illetve Rudolf Steiner iskolaként kívánja megnevezni magát, vagy helyi tantervében 

hivatkozásként szerepelteti e neveket, akkor - mivel e nevek oltalom alatt álló védjegyek - köteles a 

Magyar Waldorf Szövetség névhasználati engedélyét beszerezni és működése során a Szövetség 

névhasználatra vonatkozó szabályait megtartani. 

 

 

II. A Waldorf-pedagógia alapjainak, céljainak és sajátosságainak rövid bemutatása 
 

A Waldorf-iskola pedagógiai programja mögött a szalutogenezis (az egészségességre törekvés, más 

kontextusban a fenntartható emberi fejlődés) elve húzódik meg: Törekednünk kell arra, hogy olyan 

körülményeket teremtsünk a gyermek fejlődése számára, mely adottságainak függvényében lehetővé 

teszi a testi-lelki-szellemi értelemben egészséges emberre jellemző tulajdonságok, képességek lehető 

legszélesebb skálájának lehető legoptimálisabb kibontakoztatását, a társadalomba való beilleszkedés 

érdekében. Az emberré válás folyamatának egészét szem előtt tartva nem korlátozza a nevelést-oktatást 

az időszakosan változó, múló trendként preferált tulajdonságok egyoldalú erősítésére (pl. jó 

http://waldorf.hu/sites/default/files/downloads/waldorf-kerettanterv.pdf


 

27 

munkavállaló). Ennek értelmében a Waldorf-pedagógia figyelembe véve a természetes érési 

folyamatokat minden életkorban a gyermekek teljes személyiségének, vagyis testi-lelki-szellemi 

képességeinek dinamikus egyensúlyban lévő fejlesztésére törekszik, inspirálja a gyermekek belső 

fejlődését és elősegíti a külvilággal való egészséges kapcsolat kialakulását. Ez utóbbi eredményességét 

nem elsősorban a tanulmányi eredmény alakulásán méri le, hanem képesség-, készségfejlesztő jellegű, 

modern pedagógiai értelemben kompetenciaalapú nevelést-oktatást valósít meg, így a Waldorf-tanterv – 

a köznevelési törvény újonnan megfogalmazott alapelveivel összhangban – egyforma jelentőséggel 

foglalkozik az egyes évfolyamon 

 a különböző életkorokhoz kapcsolódó nevelési célok leírásával, 

 az adott életkorban szükséges képesség-készségfejlesztéssel,  

 az adott életkorban elsajátításra kerülő tantárgyi tartalmakkal. 

 

E hármas célrendszer évfolyamonkénti meghatározása szigorúan a fejlődéslélektan és az antropozófiai 

antropológia alapján történik a személyes és a szociális kompetenciákat egyaránt tekintetbe véve a 

Waldorf-iskola nevelési-oktatási rendszerében az időbeosztás hangsúlyeltolódását eredményezi az 

általános- és középiskolákban jelenleg szokásoshoz képest. A pedagógiai hangsúlyok ilyetén 

átrendezésének kettős célja van: 

 

 Az elsődleges prevenció megvalósítása: megelőzni a különböző fejlődési problémák, ezen belül 

különösen a tanulási hátrányok, nehézségek kialakulását és a viselkedési, beilleszkedési 

nehézségek létrejöttét. Ennek elérésére különösen az alsó szakaszban nagy hangsúlyt kap a 

széles alapokon nyugvó képesség- és készségfejlesztés, mely később is következetesen 

megelőzi az egyes képességekhez kötött, adott tantárgyi tartalmak megjelenését. 

 Kiegyenlítő-harmonizáló pedagógiai hatás elérése: a személyiségen belüli (intraperszonális), 

különösen a képesség- és készségfejlődés terén meglévő fejlődési egyenetlenségek, 

diszharmóniák pedagógiai módszerekkel történő kiegyenlítése, harmonizálása. Ez a kiegyenlítés 

(harmonizálás) nem korlátozódik a tantárgyi tartalmak elsajátításához szükséges, főképpen 

kognitív képesség- és készségstruktúra fejlesztésére, hanem az érzelmi-indulati, az akarati-

cselekvéses és a szociális életben szükséges képesség- és készségstruktúra harmonizálását is 

szem előtt tartja. 
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A célok megvalósításának Waldorf-tanterv nyújtotta lehetőségei 

 A tantervi órakeretben kb. 1/3-1/3-1/3 arányban szerepelnek a motoros-finommotoros fejlődést 

és a praktikus intelligenciát, a lelki-érzelmi fejlődést és az érzelmi intelligenciát, valamint a 

kognitív képességeket, tehát a gondolkodást és a szellemi fejlődést segítő tantárgyak.  

 A motoros-finommotoros fejlődést segítő tantárgyak egyben támogatják a szenzomotoros 

fejlődést, a szenzomotoros integrációt is. Ilyenek pl. a játékóra, Bothmer-gimnasztika, euritmia, 

formarajz és szabadkézi geometria, kézimunka óra, kézművesség (faművesség, rézművesség, 

asztalosság, kovácsolás, szövés, kosárfonás) valamint a főoktatáson belüli ritmikus rész és a 

különböző projektmunkák, mint: házépítés, földművelés, mesterségek; a felső tagozaton (9-13. 

osztály) a különböző gyakorlatok: mezőgazdasági praktikum, erdészeti praktikum, szociális 

praktikum, ipari praktikum. Ezen túl az osztálytanító negyedik osztálytól ösztönzi a gyermekeket, 

hogy alkatuknak megfelelő sporttevékenységeket válasszanak.  

 A lelki-érzelmi fejlődést segítő tantárgyak egyben támogatják a külvilág szemlélésének belső 

képzetté válását és ezek érzelmi-gondolati feldolgozását. Ilyenek pl. euritmia, festés, rajz, ének-

zene, agyagozás, szobrászat, drámaóra, költészettan, 8. osztályos és 12. osztályos éves munka, 

éves színdarab és drámaprojektek, szociális praktikum, a főoktatáson belül a mesék, történetek. 

Ezeken túl az osztálytanító harmadik osztálytól ösztönzi, hogy a gyermekek alkatuknak megfelelő 

hangszeren zenét tanuljanak, kórusba járjanak.  

 A gondolkodás fejlesztése a közismereti tárgyak keretein belül valósul meg. A következő 

hármasságot mutatja: a jelenség megfigyelése, előidézése (praktikus gondolkodás szintje); a 

jelenség leírása (képzetek, képi gondolkodás szintje), a jelenségből levonható 

szabályszerűségek, törvények felismerése (szimbolikus reprezentációk, elvont gondolkodás 

szintje). A folyamatban a gyermeknek megtanulják, hogy milyen lépcsőkön keresztül lehet eljutni 

az önálló gondolatokhoz, hogyan tudják praktikus tapasztalataikat gondolatokra váltani, 

összefüggésekben látni, valamint az elvont gondolatokat a valóság jelenségeihez kapcsolni, 

tettekre váltani.  

 A személyiségen belüli harmónia megteremtésének igénye az egész Waldorf-pedagógiai 

rendszert áthatja, ezért nem csak az egyes óratípusokban testesül meg, hanem minden 

pedagógiai tevékenységünk ennek a hármasságnak a mentén valósul meg.  

 A korszakos rendszerben (epochális jellegű) főoktatás felépítése is ezt a hármasságot tükrözi 

(ritmikus rész - főrész - mese, történet), valamint a szakórákon a szaktanárok is ezt a harmonizáló 

pedagógiai elvet követik az óratervezéskor. Az egyes szaktárgyakban többször a vertikális 

tantervi felépítésben is megjelenik ez a hármasság: pl. az idegen nyelveket az első három 

osztályban csak szóbeliséggel, mozgás-ritmus-beszéd összekapcsolásával tanítjuk, később a 

szókincs, mondatalkotás, történetek és végül a nyelvtani törvényszerűségek következnek.  

 A korszakos (epochális) tanítási mód támogatja a készség-, képességfejlődés időbeli ritmusát, 

figyelembe veszi, ennek ún. látencia szakaszát, ezáltal elősegíti a képesség lehető legteljesebb 

kibontakozását. Egy-egy képesség fejlesztése 3-4 hetes intenzív szakaszok során a 

főoktatásban történik, majd egy kevésbé intenzív fenntartó-gyakorló fázis következik, melyhez a 

gyakorló órák adják a lehetőséget. Ez idő alatt az idegrendszerben megszilárdul az adott 

készség-képesség (procedurális tudás) mentális reprezentációja, csak ez után válik 

lehetségessé, hogy a már a szó legszorosabb értelmében vett készségekben megnyilvánuló 
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képességet az egyre bővülő és magasabb szinten megjelenő tananyag elsajátításához használni 

lehessen. 

 A Waldorf-iskola a felsorolt pedagógiai célok elérése érdekében az alapképességek elsajátítását 

elnyújtott alsó szakaszban [1-2-3 (-4). osztály] valósítja meg, ahol lehetőség van, főképpen a 

számtan és az írás-olvasás tanulásban a lassabb ütemű haladásra, a gyermekek fokozatosan 

jutnak el a kettős elvonatkoztatáson át (a beszélőtől és a beszéd hangzó oldalától) a 

szimbólumok készségszintű használatáig.  

 A Waldorf-pedagógia szemléletében egyensúlyba kerül a közösség és az egyén fejlődésének 

fontossága, az általános fejlődésmenet és az egyes egyén fejlődésének kapcsolata. Tekintettel 

van az individuális különbségekre, elfogadja, hogy a gyermekek képességei hasonló életkoruk 

ellenére igen különbözőek lehetnek, támogatja, inspirálja az individuális fejlődési út bejárását, a 

természetesen bekövetkező fejlődési krízisek megélését és megoldását. Ugyanakkor a Waldorf-

iskola célja, hogy relatíve nagy osztálylétszámmal (25-30 fő) dogozzon, hiszen fontos pedagógiai 

cél az osztályon belüli gazdag szociális kapcsolatrendszer kialakítása (mely modellezni kívánja 

a társadalmi sokszínűséget, és értékként mutatja meg). Minden osztálytanítónak a saját 

pedagógiai eszközárát és az iskolában adott fejlesztő-segítő eljárásokat tekintetbe véve kell 

mérlegelnie, hogyan tud egyensúlyt tartani az általános és az egyes, a közösség fejlődése és az 

egyén fejlődési útja között. 

 Az egészséges fejlődés elősegítése érdekében a Waldorf-pedagógia szoros együttműködést 

igyekszik kialakítani a szülőkkel. A szülőket a gyermek nevelésében egyenrangú, kompetens 

személynek tekinti, szülői estek, előadások keretében folyamatosan tájékoztatja az adott életkor 

jellemzőiről, pedagógiai célkitűzéseiről, feladatairól. Kéri a szülők segítségét a gyermek(ek) 

számára legmegfelelőbb környezet kialakításában, fenntartásában. A felmerülő pedagógiai 

problémák megbeszélésére és közös megoldására törekszik.  

Tanulási és tanítási folyamatok, különös tekintettel az epochális tanítás, a szakórák, a 

gyakorlatok és projektek rendszerére 

Az oktatás- és iskolai élet szervezése, az óra- és napirendek kialakítása az életkori sajátosságoknak és 

a tanítás ritmusának figyelembe vételével történik. A Waldorf-iskola a tantárgyak sajátosságából adódóan 

a tanítást fő-, és szakoktatás szerint tagolja; ez didaktikai forma szerint epochális tanításnak és a 

szakóráknak felel meg: az olyan elméleti, művészeti és gyakorlati tantárgyak, amelyek esetében egy 

kerek, lezárt témát tárgyalunk, epochális oktatás formájában jelennek meg, más tárgyakat - főleg ha 

állandó gyakorlást igényelnek - szakórákban tanítunk. A főoktatás tipikus tantárgyai: anyanyelv, 

matematika-geometria, földrajz-gazdasági ismeretek, történelem-társadalmi ismeretek, természetrajz-

biológia, fizika, kémia, esztétika. A tapasztalat szerint az anyanyelvi és a matematikai ismeretek és 

kompetencia megszerzése érdekében a második elem - az állandó gyakorlás - is fontos a tanításban és 

a tanulásban. A tantervben ezért jelennek meg az epochák mellett az anyanyelvi és a matematika 

szakórák is.  

Más tantárgyakat a szakórák hagyományos rendjében tanítunk. Amennyiben azonban a művészeti, 

kézműves-gyakorlati tárgyak vagy az idegen nyelvek esetében összefüggő feladat vagy projekt jellegű 

munka adódik, akkor ezeket is lehet természetesen tömbösített formában, epochálisan tanítani. 
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A tanterv minden tanuló számára kötelező. A Waldorf-iskolákra nem jellemző a nemek szerinti 

csoportbontás. Az olyan tárgyak óráin is, mint kézimunka, kertművelés vagy kézművesség a lányok és 

fiúk egyaránt részt vesznek. Csoportbontás ugyan előfordul, de ez nem nemek, vagy teljesítmény szerint 

történik, a legfontosabb szempont mindig az, hogy a létszám és a képességek tekintetében is kiegyenlített 

legyen a csoport. Kivételt képezhetnek az idegen nyelvek, amelyeknél a képesség, vagy teljesítmény 

szerinti differenciálás is lehetséges. 

A tananyag elsajátításának formájához tartozik az önálló munkákra való felkészülés is: ezek az ún. 

projektek és éves munkák, amelyek során a tananyag alkotó jellegű feldolgozása a feladat, az elméleti, 

művészi és kézműves-gyakorlati elemek összekapcsolásával. Az iskola mindennapjait átszövik a 

közösséget alakító és erősítő tevékenységek: hónap/évszakünnepek, az éves ritmushoz igazodó 

ünnepek, tanulói gyakorlatok, kirándulások, színdarabok. 

Művészi nevelés, művészettel nevelés   

A komplex művészettel való nevelési program – a Waldorf-szemléletű művészetoktatás – a maga 

összetetten kezelt, elsősorban a szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztésére ható, minden tanulóra 

kiterjedő sajátos művészeti tevékenységekkel egyenlő módon és mértékben fejleszti a gyermek 

intellektuális, érzelmi és cselekvésben megnyilvánuló - gyakorlati - képességeit, így a művészi készségek 

fejlesztése mellett alkalmas a tanulási és viselkedési problémák kialakulásának megelőzésére, az 

egészség megőrzésére. A „Waldorf művészeti nevelés” tantárgyai - a közismereti tárgyakkal egységes 

tantervet alkotva - a kötelező órák részei.  

Speciális tantárgyak oktatása 

A tantárgyak között megjelennek a speciális Waldorf-tantárgyak: az euritmia, a mozgás és testnevelés és 

ezen belül a Bothmer-gimnasztika, a kertművelés, illetve az iskolák felekezetektől független, szabad 

vallás órákat kínálhatnak. 

Projektek, gyakorlatok, éves munkák 

A Waldorf-pedagógiának alapjellegzetessége az intenzívebb munkát feltételező időszakos tanulás. 

Alsóbb osztályokban az egymást váltó epochákban, a hóünnepekre készülő előadásokkal is így 

dolgoznak már a gyerekek. További eszköze lehet ennek a módszernek már az első nyolc osztályban a 

tematikus jellegű erdei iskolák, táborok szervezése; középiskolában az életszakaszoknak megfeleltethető 

feladatokkal több hetes gyakorlatok (mezőgazdasági, földmérés-erdei, szociális, ipari) viszik tovább 

ezeket a folyamatokat. Van már példa az 5-8. és a középiskolai osztályfokokon különböző témahetek, 

projekthetek megvalósulására. 8. és 12. osztályban (természetesen más és más minőségben) egy-egy 

zárómunkával fejezik be a diákok a képzésüket. Az életszakaszi váltásoknak jelképes összegzői is ezek 

a feladatok: több hónapos egyéni munkavégzést feltételeznek. A nyolcadikos éves munkának 

ténylegesen az összegző-visszatekintő sajátossága a hangsúlyosabb; a tizenkettedikes (a tervezéstől a 

megalkotásig jó esetben több mint egy naptári évig tartó) feladatban mindezek mellett az előretekintő, 

jövőbe irányuló jelleg kerül előtérbe. Mindkét zárást projektszerű bemutató munkákkal lehet előkészíteni. 

Középiskolásoknál üdvös lenne egy-egy munkafolyamatnak portfóliószerű önértékeléssel teljes 

levezetésével felépíteni a projekteket. 
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13. osztály 

A tizenharmadik évfolyam az érettségire való felkészülést szolgálja. Az ezt megelőző tanévben a két 

fontos zárómunka elvégzésével lezárul a diákok Waldorf-képzése. A kötelező magyar, történelem, 

matematika, idegen nyelv és egy  választott tantárgy érettségi vizsgájára készülnek ebben a 

tizenharmadik évben. Általános gyakorlat, hogy a megelőző két tanévben (a felvételi pontok számítása 

okán) már megjelenik az érdemjeggyel való értékelés. A májusi érettségi vizsgára belső „kisérettségi” 

vizsgarendszerrel is készülnek a tizenharmadik évben. (Európában van olyan állam, ahol a Waldorf-

tanulmányok lezárása feljogosít a felsőoktatásban való továbbtanulásra.) 

A tankönyvhasználat sajátosságai  

A Waldorf-iskolában a tanítás záloga és a tudás forrása nem a tankönyv, hanem a tanár. Ő választja ki 

azt a tananyagot és tanulási formát, amely a gyerekek adott csoportjának leginkább megfelel. A Waldorf-

iskolában elsősorban a tanulók által vezetett vagy összeállított epocha-füzetek veszik át a tankönyvek 

szerepét. 

Szöveggyűjtemények, feladatgyűjtemények, szótárak, atlaszok, irodalmi- és más segédanyagok, források 

vagy kézikönyvek stb. használata fontos, de mindig a tanár által előkészített, feldolgozott és átadott 

tananyag alátámasztására használjuk őket.  

A hagyományos tankönyveket és legújabb technológiának megfelelő audiovizuális taneszközöket 

elsősorban a Waldorf-iskolák felső tagozatán használják, ott is inkább akkor, ha önálló munkára 

ösztönöznek. Az önálló kutatómunka további forrásai a primer irodalom, a szöveggyűjtemények, eredeti 

dokumentumok, saját munkalapok, statisztikák, lexikonok, amelyek növekvő mértékben képezik a felső 

tagozat munkájának részét. A diákoknak meg kell tanulniuk, hogy a tananyagnak maguk adjanak formát, 

adott esetben olyan formát, hogy azt nyilvánosságra is lehessen hozni; meg kell tanulniuk, miként kell 

folyamatokat leírni, dokumentálni és rendszerszerűen tagolni. 

 

 

III. A Waldorf-iskolák működési sajátosságai 

1. A Waldorf-iskolák típusai  

 nyolc  évfolyammal működő Waldorf-iskola, amely ellátja az általános iskola és az alapfokú 

művészeti iskola alapfeladatát 

 tizenhárom évfolyamos Waldorf-iskola, amely egységes iskolaként ellátja az általános iskola, a 

gimnázium és az alapfokú művészeti iskola alapfeladatát 

 öt évfolyamos Waldorf-középiskola, amely ellátja a gimnázium és az alapfokú művészeti iskola 

alapfeladatát 

Waldorf-iskola egész napos iskolaként is megszervezheti az oktatást a jelen kerettantervben foglaltak 

megtartásával és megfelelő alkalmazásával. 
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2. Integrált alapfokú művészetoktatás 

A Kerettanterv két tantervi programot tartalmaz: az általános műveltséget megalapozó oktatás 

tantervét, amelynek alapján a tanulók a Waldorf-pedagógia szerint részesülnek általános iskolai és 

gimnáziumi képzésben, valamint a művészeti nevelés tantervét, amely az alapfokú művészetoktatás 

alternatív tantervi programja. A két tantervi program egymástól elválaszthatatlanul és egymáshoz 

kapcsolódva alkotja a Waldorf-pedagógia tantervi modelljét, ezért a művészeti nevelés tantárgyai 

kötelezőek, a művészeti órák a tanterv által ajánlott szabadon választott órákkal együtt a tanulói kötelező 

óraszámot megnövelhetik. 

A Waldorf-iskola választásával a tanuló (szülő) egyben azt is választja és elfogadja, hogy a Waldorf-

iskolában kötelezően részesül alapfokú művészetoktatásban. Erre figyelemmel a Waldorf-iskola tanulója 

további alapfokú művészeti képzésbe a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 

kapcsolódhat be. 

A sajátosságokból fakadóan a művészeti csoportok megegyeznek az osztályokkal, a közismereti órák és 

a művészeti órák egymástól nem különülnek el, együttesen és egységesen alkotják a Waldorf-nevelést. 

Ez megjelenik az adminisztrációban is: az iskola a két köznevelési alapfeladat együttes nyilvántartására 

egységes tanügyi dokumentációt vezet. 

3. A Waldorf-iskolák szervezeti és önigazgató rendszere 

Az iskola munkatársai arra vállalkoznak, hogy a szabad szellemi élet olyan önigazgatási egységeit 
teremtik meg, amelyben a Waldorf-pedagógia megvalósítható. Az iskola a szociális organizmus Rudolf 
Steiner által felfedezett törvényei szerint három alapelvre épül: önigazgatás, demokratikus-republikánus 
elv, funkcionális hármas tagozódás. Az iskola igazgatása a szellemtudományos emberismeretből és az 
ebből adódó módszertanból kiindulva történik, szellemi vezetése és igazgatása, működtetése, és a 
pedagógiai munka ellátása a Tanári Kollégium feladata. Az iskola fenntartója a szülői kezdeményezéssel 
alapított, a mindenkori szülői közösség támogatásával közhasznú civil (nonprofit) szervezetként működő 
egyesület/alapítvány. Az iskola és a fenntartó kapcsolatában az iskola létezése és működése - mint közös 
cél - szolgálatában domináns és hangsúlyos az együttműködés.  

A Waldorf-pedagógia legfontosabb célja a szociális megújhodás, az egészséges szociális fejlődés, amely 
tükröződik az iskola szervezeti felépítésében, vezetési szerkezetében. Az iskola a fenntartójától 
elkülönült, szakmai és szervezeti szempontból önálló jogalany, a feladatdelegálás elvén működik: 
egyének és csoportok vállalnak felelősséget a vezetés, döntéshozatal egyes területein, a közösen 
meghatározott célok alapján. 

A fenntartó 

A Waldorf-iskolák többsége évfolyamonként egy, legfeljebb két osztállyal működő, méretüket tekintve kis 

iskolák. Fenntartóik többségükben szülői kezdeményezésre létrehozott és általuk működtetett civil 

szervezetek (alapítványok, egyesületek), melyek önálló jogi személyként a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően biztosítják a működési kereteket és – az iskolával közösen kialakított együttműködési 

rendben – ellátják a fenntartói feladatokat. Vagyis a fenntartói tevékenységet lényegében a mindenkori 

szülői közösség valósítja meg, s az iskola működésével felmerülő nem pedagógiai feladatokat is a 

fenntartó látja el egyrészt a fenntartói tevékenység keretében, másrészt külön technikai létszám 

biztosításával, valamint sok-sok önkéntes szülői közreműködéssel. 
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Intézményvezetés 

A Waldorf-iskolában a Tanári Kollégium kettős szerepet tölt be: egyfelől az iskola testületi 

intézményvezetője, másfelől az iskola nevelőtestülete, mivel a Waldorf-iskola önigazgató szervezet, 

amely a Tanári Kollégium testületi vezetése alatt áll. A Tanári Kollégium jogköre és felelőssége mindazon 

feladatok ellátása, amelyet a köznevelési jogszabályok az egyszemélyi felelős igazgató hatáskörébe 

utalnak. A Tanári Kollégium az intézményvezetést az SZMSZ-ében meghatározott szervezeti rendben 

látja el. A Tanári Kollégium munkacsoportjai és felelősei az SZMSZ-ben meghatározott, állandó vagy 

esetenkénti feladatdelegálással, a Tanári Kollégium átruházott jogkörében valósítják meg a Tanári 

Kollégium feladatát, hordozzák felelősségét 

A Waldorf-iskolát tehát a Tanári Kollégium vezeti, mely dönt az iskolát érintő minden kérdésben és 

ellátja az igazgatói felelősség körébe tartozó feladatokat. Az iskolát a Kollégium által választott 

igazgató/iskolaképviselő képviseli, aki a jogszabályok szerinti jogok gyakorlása során, valamint 

minden más esetben a Kollégium döntésének megfelelően jár el. 

A Tanári Kollégium saját döntésével az intézményvezetést részben vagy egészben átruházhatja, és a 

vezetői feladatok ellátásával – beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – egyszemélyben 

felelős igazgatót vagy néhány fős vezetői csoportot is megbízhat. 

A Waldorf-iskolákban kialakult gyakorlat, hogy a vezetői munkakörökkel (igazgató, igazgató-helyettes) 

megbízott pedagógusok nem, vagy csak részben élnek a vezetőkre előírt kötelező órakedvezménnyel, 

arra is tekintettel, hogy az intézményvezetői feladatok egy részét az önigazgatás folytán a Tanári 

Kollégium, vagy annak különböző testületei, munkacsoportjai látják el. Amennyiben a vezető a vezetői 

kötelező órájánál többet tanít, az iskola jogosult a fel nem használt órakedvezményt delegálni a vezetői 

feladatellátásban közreműködő pedagógusokra. 

A Tanári Kollégium, mint nevelőtestület 

A Tanári Kollégium a heti rendszerességgel tartott tanári konferenciákon 8  valósítja meg testületi 
pedagógiai-szellemi és igazgatási feladatait, az üléseken foglalkozik az iskola pedagógiai 
munkáját érintő kérdésekkel, valamint igazgatási-működési kérdésekkel. A tanári konferencia a 
pedagógusok önképzésének és közös, elmélyült szellemi, művészeti, pedagógiai munkájának 
területe, emellett a Tanári Kollégium pedagógiai-szakmai és igazgatási döntéshozatali fóruma. 
Az iskola pedagógusainak kötelessége részt venni a tanári konferencia munkájában és ülésein. 
A Tanári Kollégium tagjai vagy csoportjaik szabad kezdeményezésre, teljes felelősséggel 
vállalnak a közös pedagógiai és igazgatási-működési feladatokból.  

A Tanári Kollégium konferenciavezető(ke)t választ tagjai köréből a körforgás elvének megfelelően, egy 
tanévre szóló megbízással.  

Szervezeti és működési szabályozás 

Waldorf-iskolák szervezetének és működésének alapelvei az egyes intézményekben a helyi 

sajátosságoknak megfelelően valósulnak meg. Az iskola működése, mint közös cél szolgálatában az 

intézmény és a fenntartó egymással szorosan együttműködik, jogosítványaikat rendeltetésszerűen és a 

                                                           

8    A tanári konferenciák felépítését a „Minőséggondozás területei” fejezetnél olvashatják 
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Waldorf-pedagógiai elvekkel összhangban gyakorolják. Az iskolák – a jogszabályok kötelező előírásainak 

figyelembe vételével – szervezeti és működési szabályzatukban határozzák meg szervezetük és 

működésük sajátos felépítését, így különösen: a fenntartóval való együttműködés területeit, formáit és 

szerveit, valamint a feladat- és felelősség-megosztást, a tanári kollégium szervezetét és működését, az 

intézményvezetői jogkörök megosztását, az egyszemélyi, testületi vagy közösségi döntés és felelősség 

területeit és szerveit. 

 

4. Bizonyítványok, értékelés 

A Waldorf-iskolák szöveges értékelése minden tanuló esetében egyénre szabott, részletes értékelés, 

amely terjedelme folytán a hivatalos és kötelező bizonyítvány-nyomtatvány (bizonyítványkönyv) formai 

kereteit meghaladja. A Waldorf-iskolák minden tanulóra kiállítják a bizonyítványkönyvet és abban 

feltüntetik, hogy a tanulóról szöveges értékelés készült. A tanuló teljesítményéről az egyes Waldorf-

iskolákban alkalmazott formai szokásoknak megfelelően kézzel vagy géppel kiállított részletes szöveges 

értékelés („Waldorf-bizonyítvány”) a hivatalos bizonyítvány-nyomtatványtól elválaszthatatlan, annak 

hivatalos kiegészítő mellékletét képezi. Az iskolák a szöveges értékelésre rendszeresített, egyedi 

nyomtatványaik kezelésére és nyilvántartására megfelelően alkalmazzák a bizonyítványokra vonatkozó 

előírásokat. 

Az iskolák a szöveges értékeléstől a tanuló vagy szülő kérésére nem tekintenek el, az érdemjegyre 

átváltást kizárólag iskolaváltás és továbbtanulás esetén alkalmazzák. Az iskolák az érdemjegyre átváltás 

szabályairól pedagógiai programjukban maguk rendelkeznek.  

 

5. Országos és nemzetközi együttműködés, szervezetek 

A Magyar Waldorf Szövetség 

A Magyar Waldorf Szövetség (MWSZ) 1997-ben jött létre, azóta képviseli a Waldorf-intézmények és az 

egész Waldorf-mozgalom érdekeit. 

A MWSZ egyesületi formában működik, jelenleg száznál több tagszervezete van (iskolák, óvodák, 

képzések, intézmény-fenntartó civil szervezetek). Szervezeti struktúrája biztosítja, hogy az egyes 

intézményi körök (óvodák, iskolák, tanárképzések, fenntartók) az erre a célra működtetett szövetségi 

tagozatokban maguk döntsenek az őket érintő kérdésekről. 

Az iskolák esetében ilyen együttműködés során, közös döntések által születnek azok a dokumentumok, 

amelyek „kívülről” határozzák meg a magyarországi Waldorf-intézmények működését: 

 A Magyarországi Waldorf-iskolák Kerettanterve; 

 A Waldorf-iskolák névhasználati engedélyezésének kritériumrendszere és eljárásrendje; 

 A közös minőséggondozási kritériumrendszer – melynek fejlesztése jelenleg folyamatban van.  

A Szövetség ellátja a kerettantervvel kapcsolatos feladatokat, a Waldorf-pedagógia általános név- és 

minőségvédelmét és a Waldorf-intézmények, intézményfenntartók érdekképviseletét. A kerettanterv 
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felhatalmazása alapján állásfoglalásokkal és ajánlásokkal segíti az intézmények feladatellátását, továbbá 

a fenntartásában működő pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet (Waldorf Ház) útján országos 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat nyújt a Waldorf-pedagógia területén. 

Waldorf Ház – Pedagógiai Szolgáltató Intézet 

A Waldorf-intézmények minőséggondozásának elengedhetetlen támasza a Waldorf-pedagógiai 

alapokon, országos feladatellátással működő Pedagógiai Szolgáltató Intézet, melyet a MWSZ 2008-ban 

Waldorf Ház néven alapított. 

A Waldorf Ház a jogszabályban meghatározott pedagógiai szolgáltatások – többek között: pedagógiai 

tanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, intézményműködtetés, pedagógiai értékelés, valamint 

továbbképzések szervezése – területén nyújt szolgáltatásokat Waldorf-pedagógusoknak, szülőknek, 

fenntartóknak és a Waldorf-pedagógia iránt érdeklődőknek. Célja, hogy szolgáltatásaival a Waldorf-

intézmények munkáját segítse, ezáltal hozzájáruljon megerősödésükhöz, az ott folyó szakmai munka 

minőségének javulásához. 

 

Nemzetközi kapcsolatok  

A hazai Waldorf-mozgalom az intézmények számát és szövetségi szervezettségét tekintve olyan 

fejlődést mutat a rendszerváltozás óta, mely nemzetközi szinten is ismeretséget és elismertséget, így 

megkülönböztetett figyelmet vált ki. 

A magyarországi mozgalom több szálon kapcsolódik a nemzetközi mozgalomhoz. Intézményeink 

szakmai együttműködést folytatnak külföldi partnerekkel, a Szövetség pedig – képviselői útján –részt 

vesz a nemzetközi Waldorf-szervezetek munkájában: 

ECSWE:  European Council for Steiner Waldorf Education; 

IASWECE:  International Association for Steiner Waldorf Early Childhood Education;  

IAO:   InternationaleAssoziationfürWaldorfpädagogikinMittel- und 

Osteuropa 

 

 

IV. A Waldorf-pedagógusok munkájának sajátosságai 
 

Minden Waldorf-intézmény, legyen az óvoda vagy iskola, elsődleges céljának tekinti a gyermek 

fejlődésének segítését. Nem a gyermekekét általában, hanem az egyes gyermekét, az iskolába járó 

minden egyes gyermekét külön-külön.  

A Waldorf-iskolában kiemelt hangsúlyt kap a pedagógusok egyéni felelőssége. A pedagógus teljes 

személyiségével nevel. Munkájával kapcsolatban alapvető elvárás a rendszeres önreflexió és saját lelki 
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életének olyan módon történő gondozása, amely alkalmassá teszi a mindennapi feladatok ellátására, a 

hibákból való tanulásra és a morális téren történő folyamatos fejlődésre is.  

 

A Waldorf-iskolákban a pedagógusok közösségét Pedagógiai Kollégiumnak, vagy Tanári Kollégiumnak 

nevezik. A Tanári Kollégium feladata, hogy meghatározza az iskola pedagógiai programját és a 

pedagógiai minőséggondozás módját, valamint irányítsa az intézmény életét. 

A Waldorf-pedagógia megvalósításához szükséges sajátos pedagógus-kompetenciák  

 A Waldorf-pedagógia alapelveit csak olyan osztálytanító és szaktanár képes alkalmazni, aki a 

Waldorf-pedagógiában képzett, ill. igénye van a folyamatos belső fejlődésre és továbbképzésre 

(lifelong learning).  

 A Waldorf-pedagógus attitűdje legyen befogadó, elfogadó. Legyen tisztában azzal, hogy még a 

tipikus fejlődési utat bejáró, egyazon korcsoporthoz tartozó gyermekek között is lehetnek 

képesség-, készségbeli eltérések, melyeket a nevelés-oktatás során figyelembe kell vennie. 

 A pedagógus ismerje és legyen képes alkalmazni a gyermekek egyéni megfigyelését Waldorf-

pedagógiai szempontok szerinti gyermekleírásban. Tudja használni az egyéni bánásmód 

kialakítását segítő olyan mentális-meditatív Waldorf-pedagógiai eszközöket, mint a gyermekek 

lényének esténkénti felidézése, és a heti rendszerességgel megtartott tanári konferencia 

gyermekmegbeszélései. Képes legyen az egyéni szöveges értékelésre, az egyéni képességek 

aktuális leírására.  

 Az osztálytanító és a szaktanár legyen képes az osztályon belül differenciált módon kezelni az 

egyes gyerekek közötti képesség-, ill. készségkülönbségeket. Lásson rá az egyes gyermekek 

képességprofiljában megmutatkozó diszharmóniákra, fejlődési elmaradásokra, és a lehető 

legnagyobb mértékben tekintetbe tudja venni azokat az osztályon belüli pedagógiai munkában. 

Ebben a munkában szükség esetén tudjon segítséget kérni a Waldorf-pedagógia rendszerével 

kompatibilis pedagógiai fejlesztő-segítő eljárásokat alkalmazó szakemberektől: Extra Lesson 

tanár, higiéniai- és szociál-euritmista, művészet-terapeuta.  

A pedagógus munkakör sajátosságai 

A pedagógusokkal szemben többletkövetelményeket támaszt a tanórákra való felkészülés, a Tanári 

Kollégium ülésein megvalósuló közös pedagógiai munka (gyermek- és osztálymegfigyelések), az 

önképzés, valamint a Tanári Kollégium vezető szerepére épülő önigazgatás. Munkaköri kötelezettségként 

jelenik meg a heti rendszerességgel megtartott konferencia-üléseken való részvétel, a vezetői feladatok 

ellátásában való közreműködés delegálás alapján, amelyek a pedagógus javára kötelező óraként vagy 

órakedvezményként elszámolhatók. 

Az epochális oktatásszervezésben a szaktantárgyi epochák 3-4 hétig tartó időszakok, a tantárgyi órák 

tehát a tanévre egyenlőtlenül elosztva jelennek meg. A munkavállalói érdekek megkövetelik és indokolják 

a munkaidőkeret és ezen belül a kötelező órákra tanítási időkeret alkalmazását. A tanéves viszonylatban 

alkalmazott átalányelszámolás mellett a tanévi epochális órák havi átlagában számított „kötelezőóra-

átalány” kiegyenlítetté teszi a munkaidőt, biztosítva a pedagógus egyenletes havi bérezését. 
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Az iskolák mindenkori helyi körülményeik alapján belső szabályzatukban határozzák meg a pedagógusok 

kötelező óraszámát, az általános előírásoktól eltérő kötött és kötetlen munkaidejét, valamint az 

osztálytanítói szabad évre való jogosultság feltételeit és a pedagógus szabad év alatt ellátandó feladatait. 

Az osztálytanító kiemelt szerepe  

Minden osztálynak saját osztálytanítója van, aki ideális esetben nyolc évig kíséri az osztályt. Az 

osztálytanító tartja a reggeli főoktatást (a tömbösített közismereti tárgyakat) és a képesítésének megfelelő 

szakórákat a saját osztályában. 

Az osztálytanító pedagógiai feladata, hogy az osztályközösségből együttműködő szociális közeget 

formáljon, és megteremtse a tanítás-tanulás optimális feltételeit. Morális tekintélyét elkötelezettségével, 

a gyermekekkel való bánásmódjával, a gyerekek iránti valódi érdeklődéssel és a szülőkkel való szoros, 

nyílt, bizalomteljes kapcsolatával tudja megalapozni. 

Az osztálytanító kapcsolatot tart az osztályában tanító szaktanárokkal, kölcsönösen figyelemmel kísérik 

egymás munkáját. Rendszeresen osztálykonferenciát szervez, amikor a szaktanárokkal közösen osztály- 

és gyerekmegbeszélést folytatnak. 

Az osztálytanító folyamatos kapcsolatban van a szülőkkel, havi rendszerességgel szülői esteket tart, 

elősegíti az osztály szülői közössége szellemi, pedagógiai munkájának az elmélyülését, és bepillantást 

ad az osztályban történő folyamatokba. Ezt a célt szolgálhatják a szülők számára szervezett nyílt napok, 

az évszakünnepek, a családi programok, kirándulások is. Az osztálytanító a szülőknek (fogadóórák, 

családlátogatások keretében) egyénileg is lehetőséget biztosít személyes beszélgetésekre. 

Az osztálytanítónak szakmai és munkaszerződésben meghatározott kötelessége a tanári konferenciák 

pedagógiai kutatómunkájában való részvétel. 

 

V. A minőséggondozás területei 
 

A Tanári Kollégium feladata a pedagógiai munka minőséggondozási eljárásainak, ezen belül a belső 

szakmai értékelés rendszerének a kialakítása és működtetése. A helyi programokban egyebek mellett 

rögzítésre kerülnek a következő eljárások: az új kolléga bevezetése, önképzés segítése, mentorálás, 

hospitálás, belső képzés, pedagógiai problémák feltárása, pedagógiai döntések meghozatala. 

 

Az intézmények közötti különbségek mellett elmondható, hogy iskoláinkban jellemzően jelen vannak a 

tanév végi tanárértékelések. Ezekben az önértékelés mellett nagy hangsúlyt kapnak a kollégák 

visszajelzései (hospitálások, illetve az együttműködés tapasztalatai alapján), a diákok értékelései, illetve 

a szülői értékelések is. A tanárértékelések közül kiemelt jelentőségűek a végzős (8-os) osztálytanító, 

illetve a végzős (13-os) osztálykísérő visszatekintése az osztályával együtt töltött évekre. Az itt 

megfogalmazott tapasztalatok az egész iskola életére hatással vannak. 
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A Waldorf-iskolák minőségi munkájának egyik legfontosabb biztosítéka a megfelelő konferencia-munka. 

A Tanári Kollégium tagjai minden héten találkoznak az ún. Tanári Konferencián, ahol közös pedagógiai 

és intézményirányítási munkát folytatnak. Minden iskola maga határozza meg a konferencia konkrét 

tartalmát és menetét, de azt elmondhatjuk, hogy egy Konferencia általában a következő jól elkülöníthető 

részekből áll: 

1. A Stúdium, melynek keretében Waldorf-pedagógiai szakirodalom egyes  elemeinek 

közös feldolgozása történik. A kollégák közösen mélyednek el a Waldorf-pedagógia 

alapelveiben, így alakul ki a közös értés, az „egyet-értés” a kollégiumon belül. 

2. Gyermekmegbeszélés vagy osztálymegbeszélés, ahol előre meghatározott metódus alapján 

fordítják a kollégák figyelmüket egy-egy gyermek, vagy egy-egy osztály pedagógiai 

problémájának megoldására. Így az osztálytanítók, vagy a szaktanárok az egész kollégium 

segítségével tudják megoldani a számukra nehéz pedagógiai feladatokat. 

3. Közös művészi tevékenység, ahol a pedagógusok közösen vesznek részt valamilyen alkotó, 

művészi folyamatban (éneklés, festés, euritmia, vagy akármi más). A közös művészi 

tevékenység hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógusok a nevelést, mint művészi alkotó munkát 

élhessék meg, továbbá sokat segít a közösség összekovácsolásában, az együvé tartozás 

érzésének s a bizalom légkörének kialakításában. 

4. Technikai rész, ahol az intézmény mindennapi működésével kapcsolatos témákon 

dolgoznak. 

 

Egy önigazgató szervezetben a minőségi munka további fontos biztosítékai a munkatársak 

egyéni felelősségvállalása, valamint a folyamatok tudatos ápolása a tervezéstől a 

megvalósításon át a rendszeres és módszeres visszatekintésekig. Itt nem csak a pedagógiai 

folyamatokra, hanem a technikai és igazgatási folyamatokra is gondolunk, hiszen az önigazgatás 

az intézmény egész működésére kiterjed. 

 

Ahogy a tanulók értékelésénél is a fejlődést igyekszik támogatni a Waldorf-pedagógia, úgy a 

felnőttek esetében is a visszatekintések és belső értékelési folyamatok elsősorban fejlődés-

orientáltak, vagyis a szummatív helyett a formatív értékelési eszközöket preferálják.  

Pedagógusképzés és továbbképzés 

A Waldorf-pedagógia emberismereti alapjainak és metodikai-didaktikai sajátosságainak elsajátítása, a 

különböző életkoroknak és a tanított tárgyaknak megfelelő eszközök és oktatásszervezési formák 

megismerése külön neveléstudományi és művészeti pedagógusképzést igényel. A képzések 

legfontosabb szakmai céljai a következők:  

 A pszichológiai-pedagógiai embertannak a gyermek „szemlélő” megértéséhez kell vezetnie. 

 A módszertani oktatás célja a tananyag embertani elmélyítése és annak megértetése, hogy az 

oktatás szándékai miként érvényesülnek. 

 A művészi gyakorlatnak – festés, agyagozás, zene, dráma, euritmia, beszédképzés – kell az utat 

előkészíteniük ahhoz az átalakulási és érzékennyé tevő folyamathoz, amely mind a művészi 

alkotást, mind a pszichológiai megismerést támogatja. 
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 A szociális együttműködés gyakorlása segíti az emberek és a világ iránti érdeklődés kialakítását 

és fenntartását. 

 A képzés és önképzés során kialakíthatók a tanári hivatáshoz szükséges legfontosabb erények: 

motiváció, önreflexió, érdeklődés, lelkesedés, kezdeményezőkészség és szaktudás. 

 

 

VI. A pedagógus-munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségek a Waldorf-iskolákban  
 

1. Osztálytanító munkakörben foglalkoztatható 

(1) az 1-8. évfolyamon, aki 

a) tanítói, konduktor-tanítói vagy gyógypedagógusi végzettség mellett akkreditált pedagógus-

továbbképzésen szerzett Waldorf-osztálytanítói képesítéssel rendelkezik, 

b) általános iskolai vagy középiskolai tanári végzettség mellett akkreditált pedagógus-

továbbképzésen szerzett Waldorf-osztálytanítói képesítéssel rendelkezik, 

c) magyarországi, illetve külföldi Waldorf-pedagógusképzésen szerzett Waldorf-osztálytanítói 

képesítéssel rendelkezik 

Az osztálytanító taníthatja a kötelező és a szabadon választható tantárgyakat az alábbiak kivételével: 

 idegen nyelvek 

 kézművesség 

 euritmia 

 szabad vallás 

 mozgás és testnevelés, Bothmer-gimnasztika 3. osztálytól 

 ének-zene 5. osztálytól 

Ez utóbbiak oktatására csak akkor jogosult, ha rendelkezik a 2-5. pontokban előírt 

végzettségekkel. 

2. Az 1-8. évfolyamon szaktanárként foglalkoztatható, aki 

 a tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító, e mellett akkreditált pedagógus-

továbbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi képesítéssel rendelkezik vagy a munkába lépéstől 

számított 2 éven belül megkezdi Waldorf-pedagógiai tanulmányait, 

 a tantárgynak megfelelő szakos tanár (főiskolai vagy egyetemi végzettséggel), e mellett 

akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi képesítéssel rendelkezik 

vagy a munkába lépéstől számított 2 éven belül megkezdi Waldorf-pedagógiai tanulmányait, 

 a tanított tantárgynak megfelelő Waldorf-szaktanári képesítéssel rendelkezik. 

3. A 9-13. évfolyamon szaktanárként foglalkoztatható, aki 

 a tantárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanár, e mellett akkreditált 

pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi képesítéssel rendelkezik vagy a 

munkába lépéstől számított 2 éven belül megkezdi Waldorf-pedagógiai tanulmányait,  
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 a művészeti nevelés tantárgyai és a testnevelés tantárgyak esetén a tantárgynak megfelelő 

szakos tanár, e mellett akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi 

képesítéssel rendelkezik vagy a munkába lépéstől számított 3. tanévben megkezdi Waldorf-

pedagógiai tanulmányait, 

 a speciális Waldorf-tantárgyak esetén a 6. pontban meghatározott végzettséggel rendelkezik.  

4. A Kézművesség tantárgy oktatására az 5-13. évfolyamon a 2-3. pontban foglaltaktól 

eltérően foglalkoztatható, aki  

 a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel rendelkezik, 

 az oktatott tartalomnak megfeleltethető végzettséggel bíró művész, iparművész; népi iparművész 

vagy 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember. 

(Így például megfelelő: a fémművességek körében a kovács, a maszk- és bábkészítés körében népi 

iparművész, bábkészítő alkalmazása, faragás: asztalos...) 

5. A Waldorf-kerettanterv alapján bevezetett speciális tantárgyak 

5.1  Mozgás és testnevelés, Bothmer-gimnasztika tanárként foglalkoztatható 

a. az 1-6. évfolyamon, aki a Bothmer Movement International által elismert magyarországi 

vagy nemzetközi képzésen megszerzett Bothmer-tanár végzettséggel rendelkezik, 

b. a 3-4. évfolyamon, aki osztálytanítóként elvégezte a Bothmer-képzés megfelelő 

modulját, 

c. a 7-8 évfolyamon, aki Bothmer-tanárként elvégezte a Bothmer-képzés 7-8. osztályos 

modulját, 

d. a 1-8. évfolyamon, aki testnevelőtanár végzettség mellett Bothmer-tanár végzettséggel 

vagy akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi képesítéssel 

rendelkezik vagy a munkába lépéstől számított 2 éven belül megkezdi Bothmer- vagy Waldorf-

pedagógiai tanulmányait, 

e. a 9-13. évfolyamon, aki testnevelő tanár (főiskolai vagy egyetemi végzettséggel), e 

mellett Bothmer-tanár végzettséggel, vagy akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett 

Waldorf-pedagógusi képesítéssel rendelkezik vagy a munkába lépéstől számított 2 éven belül 

megkezdi Bothmer- vagy Waldorf-pedagógiai tanulmányait. 

5.2. Euritmia tanárként foglalkoztatható az 1-13. évfolyamon, aki az Euritmia Iskolák 

Nemzetközi Szövetsége, a „Goetheanum, Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Sektion für 

redende und musizierende Künste” által elismert magyarországi vagy külföldi képzésen szerzett 

euritmia alapdiplomát, valamint a pedagógiai euritmia oktatására jogosító diplomát. 

5.3 Kertművelés-tanárként foglalkoztatható, aki  

a. a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel rendelkezik, és részt vesz a 

Biodinamikus Egyesület által jóváhagyott vagy ennek megfelelő nemzetközi biodinamikus 

szemléletű (Demeter irányelvek szerinti) gazdálkodást oktató tanfolyamon,  
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b. közép- vagy felsőfokú szakmai (kertész vagy agrár) végzettséggel vagy hároméves 

igazolt szakmai (kertész vagy agrár) gyakorlattal rendelkezik, és részt vesz a Biodinamikus 

Egyesület által jóváhagyott vagy ennek megfelelő nemzetközi biodinamikus szemléletű (Demeter 

irányelvek szerinti) gazdálkodást oktató tanfolyamon,  

c. a tanított tantárgynak megfelelő Waldorf-szaktanári képesítéssel rendelkezik.  

5.4 Szabadvallás-oktatás tanáraként foglalkoztatható, aki gyakorló Waldorf-

pedagógusként részt vesz a hazai szabadvallás-tanárok szakmai találkozóin és 

továbbképzésein. E mellett részt vesz a tanári kollégium által felkért mentorral való 

rendszeres szakmai konzultációkon. 

6. Intézményvezető 

A Waldorf-iskolákban az intézményvezetőt a Tanári Kollégium választása alapján a fenntartó 

bízza meg, pályázati eljárást az iskolák alkalmazhatnak. 

A vezetői munkakör betöltésére jogosító intézményvezetői szakképzettségnek kell elfogadni a 

Magyar Waldorf Szövetség fenntartásában működő pedagógiai intézet (Waldorf Ház) által 

szervezett akkreditált intézményvezetői képzésen szerzett képesítést. 

7. Egyéb rendelkezések 

1. Új alkalmazás esetén osztálytanítóként az a pedagógus is foglalkoztatható, aki tanulmányait a 

Waldorf-osztálytanító képesítést nyújtó képzésben a munkába lépés évében megkezdi. 

2. Ha a Waldorf-iskolában foglalkoztatott pedagógus szakképzettsége e kerettantervben 

meghatározott képesítésnek nem felel meg, és a kerettanterv jóváhagyásakor 

 a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, 

legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható, 

 b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, a 

kerettanterv jóváhagyásától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább 

pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait az előírt szakképzettséget nyújtó képzésben 

megkezdte. 

 c) legalább 8 éves Waldorf-iskolában pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlattal 

rendelkezik, az iskola ajánlásával mentesül a Waldorf-képesítés megszerzése alól. 

 d) A b) pontban meghatározottak alól mentesül és változatlan munkakörben tovább 

foglalkoztatható a Waldorf-iskolában tanító pedagógus, ha rendelkezik Waldorf-képesítéssel 

és a kerettanterv jóváhagyásakor Waldorf-iskolában pedagógus munkakörben való 

foglalkoztatása eléri a tizenöt évet. 

3. Új alapítású Waldorf-iskolák osztálytanítói az első három évben a Magyar Waldorf Szövetség 

Tanácsadó Körével egyeztetve mentességet kaphatnak a fenti esetekben meghatározott szakos 

végzettségek alól, kivéve a Waldorf-kerettanterv alapján bevezetett speciális tantárgyakat (l. 

fentebb, 5. pont) 

4. Pedagógusképző felsőoktatási intézmény hallgatójának iskolai gyakorlati képzés vezetésére 

vagy pedagógusok továbbképzésére vezető tanári (gyakorlatvezető tanítói), továbbá 
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szaktanácsadói megbízást az kaphat, akinek Waldorf-pedagógus munkakör betöltéséhez 

szükséges felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége, valamint Waldorf-iskolai nevelő-

oktató munkában eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlata van. 

 

 

 


