
1 

 

 

 

 

BOROSTYÁN WALDORF ISKOLA  

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI 
INTÉZMÉNY 

 

KISKUNHALAS 

 

 

 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAMPEDAGÓGIAI PROGRAMPEDAGÓGIAI PROGRAMPEDAGÓGIAI PROGRAM    

2020. 

 

 



2 

 

Tartalom: 

 
Bevezető .................................................................................................................................................................. 4 

I. Iskolánk bemutatása: ......................................................................................................................................... 5 

Az iskola adatai: ................................................................................................................................................... 6 

II. A Waldorf-pedagógia alapján működő intézmények Waldorf-kerettanterve, mint a nevelés-oktatás tartalmi 
kérdéseire vonatkozó egyedi megoldás, illetve, mint az intézmény nevelési programjának és helyi tantervének 
alapdokumentuma ..................................................................................................................................................... 7 

III. Az intézményünk helyi megoldásai a kerettanterv által kijelölt keretek között...................................................... 7 

IV. A pedagógiai program egyéb olyan részei, melyeket a Waldorf-kerettanterv nem szabályoz, illetve amelyeket az 
intézményünk fontosnak tart kiemelni, kiegészíteni .................................................................................................... 11 

A nevelési program azon - kiegészítő - részei, melyek nem, vagy csak részben szerepelnek a Waldorf-
kerettantervben: .................................................................................................................................................. 11 

Felvétel, átvétel helyi szabályai: ....................................................................................................................... 11 

Tanulmányok alatti és az alkalmassági vizsgák szabályai .................................................................................. 12 

Művészeti alapvizsga ..................................................................................................................................... 14 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv ..................................................... 14 

Tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatokban .................................................................................. 16 

Az iskola belső kapcsolatrendszere, szülők, pedagógusok, tanulók kapcsolattartásának formái ........................... 16 

Pedagógiai munkánk alapelvei, értékei: ............................................................................................................ 17 

Pedagógiai munkánk céljai, feladatai: .............................................................................................................. 17 

Pedagógiai munkánk eszközei, eljárásai: ........................................................................................................... 17 

Módszertanunk meghatározó elemei: ............................................................................................................... 17 

Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ............................................................................... 19 

Teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ................................................................... 19 

Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ..................................................................................................... 20 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai, osztálytanítói munka tartalma, feladata ........................................... 20 

A helyi tanterv azon – kiegészítő – részei, melyek nem szerepelnek a Waldorf-kerettantervben: ........................... 22 

Otthoni, házi feladatok rendje.......................................................................................................................... 22 

Számonkérés, beszámoltatás, feladat-meghatározás ......................................................................................... 22 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei .......................................................................................................... 23 

A tanulók munkájának értékelési módja, a magatartás és szorgalom minősítésének elvei .................................... 24 

A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése ................................................................................. 26 

A szöveges értékelések érdemjeggyé történő átalakításának elvei .................................................................... 26 

Kiemelt figyelmet igénylőtanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje ....................................... 27 

A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések ........................................................................ 57 



3 

 

Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei .......................................................................... 58 

Egészségnevelési és környezeti nevelési elveink, egészségnevelés és környezettudatosság ................................ 58 

Sajátos pedagógiai módszerek, projektoktatás ................................................................................................. 59 

Részvétel a kötelező tanórai foglalkozásokon kívül ........................................................................................... 59 

A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megjelenése az iskola életében ....................... 60 

A Waldorf pedagógia feladatai és célkitűzései ............................................................................................... 62 

ZÁRADÉK............................................................................................................................................................. 65 

 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Bevezető 
 

1919. szeptember 7.-én nyitotta meg kapuit az első Waldorf iskola Németországban, Stuttgartban. Az iskola 
tantervét és pedagógiai elveit Rudolf Steiner dolgozta ki Emil Molt, a Waldorf Astoria Cigarettagyár 
igazgatójának felkérésére. Molt az iskolát a gyárában dolgozó munkások gyerekei számára alapította.  

A mai magyar Waldorf intézmények közös jellemzője, hogy állampolgári kezdeményezésre születnek és a 
helyi sajátosságokhoz, igényekhez alkalmazkodnak, így minden iskola saját arculattal, identitással 
rendelkezik. Valamennyi iskola Rudolf Steiner nevelési elveit szem előtt tartó, önálló szervezet, a nem vallási, 
de keresztény szemléletű, független irányzatok legjelentősebb képviselői. A magyar Waldorf iskolák 
alternatív intézmények, fenntartásukban és nevelési nézeteikben eltérnek a tömegoktatástól, választási 
lehetőséget kínálva az „iskolahasználók” számára.  

A steineri elveken alapuló oktatás gyermekközpontú: a tanterv a gyermeki fejlődés állomásaihoz igazodik, 
ezen belül is tág lehetőséget adva arra, hogy egy adott osztálynak, csoportnak megfeleljen. Rudolf Steiner az 
antropozófiai szemléletű oktatási elvek megértésére és rugalmas gyakorlati alkalmazására hívta fel a 
pedagógusok figyelmét. 
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I. Iskolánk bemutatása: 
 

A Borostyán Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szülői kezdeményezésre 
alakul, és a Nemzeti Alaptantervhez igazodó Waldorf Kerettanterv alapján épül ki felmenő rendszerben. 

Olyan Waldorf iskolát szeretnénk, amely a hagyományokban gyökerezik, egyben rugalmas, és megfelelő 
válaszokat ad a mai kor kihívásaira; az egyéni igények, képességek figyelembevételével, közösségi, nyitott, és 
autonóm gyerekeket nevel.  

A gyerekek tapasztalatokon, cselekvésen keresztül, és ahol csak lehet, hétköznapi, valós tevékenységek során 
tanulnak, mely mély tudást ad. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek egy toleráns és elfogadó környezetben 
töltsék mindennapjaikat, és felnőve ők maguk is ilyen emberekké váljanak.  

A mindennapok szervezése során törekszünk arra, hogy egyes tevékenységeket az egész iskola közösen 
végezze.  

Amellett, hogy a Waldorf pedagógiának megfelelően az osztálytanító meghatározó szerepet tölt be a 
gyerekek iskolai életében a nyolc év során, a célunk az, hogy felsőbb osztályok bizonyos tárgyait Waldorf 
végzettségű szaktanárok tanítsák.  

Az iskola ez által helyet adhat azoknak a találkozásoknak, melyek egész életükre elkísérhetik a gyerekeket, és 
amelyek során felfedezhetik a megismerés örömét. 

A Borostyán Waldorf Iskola egy olyan közösség, mely alulról építkezve, szülői szándékok egyesülésével 
valósul meg. Az iskola működése akkor lehet stabil, az intézmény akkor tud fejlődni, és tudja nyújtani a 
lehető legtöbbet gyermekeink számára, ha annak működéséhez mindenki a saját lehetőségeihez mérten, 
felelősen járul hozzá. Az iskolánkhoz való tartozás kötelezettségekkel jár, mind anyagi értelemben, mind a 
közösségbe fektetett idő és energia tekintetében. Csak így valósulhat meg az az idea, hogy az iskolára ne, 
mint egy igénybe vehető szolgáltatásra tekintsünk, hanem, mint egy együtt létrehozott és fenntartott 
intézményre. 
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     Az iskola adatai: 
 

Intézmény neve:  

Borostyán Waldorf Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

Az intézmény rövid neve:  

Borostyán Waldorf Iskola  

Intézmény székhelye:  

6413 Kunfehértó Deák tér 8. 

Intézmény alapítója és fenntartója: 

Halasi Waldorf Egyesület 

6400 Kiskunhalas, Fácán u. 7. 

Az intézmény felügyeleti szervei:  
a) Szakmai, törvényességi felügyelet:  

Halasi Waldorf Egyesület  
6400 Kiskunhalas, Fácán u. 7. 

b) A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete:  
Emberi Erőforrások Minisztere  

 
Intézmény típusa:  

Többcélú közoktatási intézmény: általános iskola és az alapfokú művészeti iskola.  

Az intézmény jogállása:  
Önállóan gazdálkodó jogi személy.  

Alaptevékenység:  

Alapfokú oktatás, alapfokú művészetoktatás és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása. 

Kiegészítő tevékenységek:  
Egyéb vendéglátás – Iskolában szervezett közétkeztetés  

Gyermekek napközbeni ellátása – Iskolai napközi foglalkozás szervezése  
Sport, szabadidős képzés – Diáksport tevékenység   

Kulturális képzés – Szakkörök, önképző körök, egyéb szabadidős elfoglaltságok   
M.n.s. egyéb oktatás   

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

A Pedagógiai Programot az EMMI 20/2012. (VIII.31.) a pedagógiai programokra vonatkozó rendelete és 
az EMMI 51/2012.(XII.21.) a kerettantervek kiadásának rendjéről szóló rendelete alapján az 
intézményvezető készítette, a Tanári Konferencia elfogadta, a fenntartó jóváhagyta. Az iskola Pedagógiai 
Programját felmenőrendszerben vezetheti be. 
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II. A Waldorf-pedagógia alapján működő intézmények Waldorf-
kerettanterve, mint a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire vonatkozó 
egyedi megoldás, illetve, mint az intézmény nevelési programjának és 

helyi tantervének alapdokumentuma 
 

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve 2020 a pedagógiai programunk mellékletét képezi. (1. Melléklet) 
 

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

 

     Idegen nyelv oktatása: 

Iskolánkban 1. osztálytól kezdve két idegen nyelvet tanítunk: angolt és németet.  

A nyelvtanítás fontos eszköz a népek közötti kölcsönös megértés, a kulturális különbségek iránti 
fogékonyság kialakításában, a sztereotípiákat elutasító magatartás fejlődésében. Így a nyelvtanítás a kisiskolás 
korban az empátia iskolázása az érzékek fejlődésén és fejlesztésén keresztül. Fontos feladat az érdeklődés és 
kíváncsiság felkeltése a nyelvek iránt, valamint a kultúrák közötti kommunikáció iránt általában. 

Az idegennyelv-oktatás elsődleges célja továbbá a mindennapi életben jól alkalmazható idegennyelv-tudás 
biztosítása. Ezért a Waldorf-iskolai nyelvoktatás egyrészt praktikus, hasznos célként törekszik arra, hogy a 
tanuló hallás és olvasás útján idegen nyelven megértsen másokat, és folyékonyan fejezze ki magát az adott 
idegen nyelven szóban és írásban egyaránt. Továbbá célja bemutatni a diákoknak az adott nyelven beszélő 
népek karakterét, szokásait, kultúráját, földrajzát, történelmét. Az idegen nyelvek tanításának pedagógiai 
célja, hogy segítse a gyermek fejlődését az életkori sajátosságainak megfelelő tematikával, és hogy betekintést 
nyújtson a világ árnyalt szemlélési módjaiba, ezzel tágítva perspektíváját. A nyelvtanításon keresztül 
szeretnénk segíteni a diákokat abban, hogy pozitívan forduljanak más kultúrájú és nyelvű népekhez, valamint 
abban, hogy közelebb kerüljenek a különböző gondolkodású emberek megértéséhez, jártasságot 
szerezzenek a kommunikációban, hogy empátiát alakítsanak ki magukban mások szemlélete és világlátása 
iránt. Az idegen nyelvek tanulása új perspektívát kínál az egyén számára saját nyelvéhez, kultúrájához, 
szemléletéhez, mentalitásához, ily módon segítve a diákokat, hogy a világot árnyaltabban láthassák. 

Az idegen nyelv verbális tanulása a diáknak azt a képességét fejleszti, hogy egy másik emberre figyeljen, 
hogy követni tudja a másik ember kimondott és ki nem mondott szándékait. Az idegen nyelvek ismerete 
ösztönzi a rugalmas és mozgékony gondolkodást, mivel a különböző nyelvek kaput nyitnak a tapasztalás 
különböző birodalmaiba, így növekszik bennünk a világ és a más emberek iránti érdeklődés is. 

A pedagógus a nyelvtanítás első éveiben az érző figyelem nevelésével nyújt alapot a későbbi életkorban ma 
már nélkülözhetetlen képességhez, a más kultúrájú és nyelvű népekhez való odaforduláshoz, mások 
szemlélete és világlátása iránti érzékenység, empátia kialakításához. A kisiskolás korú gyermek még érzékein 
keresztül fogadja be, így gyakorlatilag nem tanulja, hanem elsajátítja a nyelvet, belső képalkotása az idegen 
nyelv megértését is segíti. A nyelvtanításnak ebben a fázisában fontos, hogy a gyermek merüljön bele teljes 
intenzitással az élő nyelvtanítás folyamatába. Ebben az életkorban az érzékszervi benyomásoknak erősen 
kitett gyermek rendkívül fogékony az élőszóra. Ekkor alakul ki benne az idegen nyelv intonációs mintái 
iránti fogékonyság, amit sokkal nehezebb később, 10 éves kor után kifejleszteni, amikor már a beszédszervek 
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plaszticitása csökken. Fontos, hogy a tanulók megszeressék a nyelvet, hozzászokjanak intonációjához, 
dallamához és nyelvi biztonságot szerezzenek. A tanítás során fontos szerepet kap a költői nyelv. A 
gyermekek, mondókákkal, dalokkal, játékokkal, rövid mesékkel, párbeszédekkel és olyan tevékenységekkel 
ismerkednek meg, melyek közvetlenül vezetik be őket az idegen nyelv világába. Nem absztrakt vagy 
sematikus módon sajátítanak el egyszerű nyelvtani szerkezeteket, szókincset, hanem életkoruknak 
megfelelően, játékosan tanulva a gyakorlatban teszik meg az első lépéseket a nyelvtanulás terén.  

A tanulók lépésről lépésre megértik, amit hallanak és ismételnek. A szókincs tanulását a gyermeket 
körülölelő környezet alapozza meg, életkorának megfelelő érdeklődésre és a gyermek képzeletvilágára épül. 
A jelentés ilyenkor még gyakran helyhez és tárgyhoz kötött. Mivel a tanítás írott szöveg nélkül, nagyrészt 
idegen nyelven történik, így a beszéd nem-verbális formái mindvégig fontosak maradnak. A történeteket 
nem kell szó szerint érteniük. A megértést gesztusok, mozdulatok, a történeteknél pedig képek, bábok 
segítik. 

Az órák és a tanév anyaga lépcsőzetes, ismétlésre és bővítésre épít, az új anyagot a tanár mindig a meglévő 
tudásra alapozza. Az első három évben döntően együtt szólal meg az osztály, az egyéni megnyilatkozások 
kevésbé hangsúlyosak, de a bátrabb tanulókat is biztatjuk és segítjük egyéni fejlődésükben. 

3. osztály végére a gyermekek ismerik a testrészek, a ruhák neveit, az osztályterem tárgyait, a színeket, a hét 
napjait, a hónapokat, az évszakokat, az időjáráshoz, természethez kapcsolódó kifejezéseket, foglalkozások 
neveit, a mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű tárgyakat és cselekvéseket. 

Képesek egyszerű kérdéseket feltenni és megválaszolni a fent felsorolt szókincs segítségével. Az írásbeli 
munka még nem jelenik meg, de első osztálytól lehet olyan füzetük, amelybe a tanult dalokat, verseket 
lerajzolják. Mivel a Waldorf  iskolában az írás-olvasáskészség megerősítése magyar nyelven a 3. osztályban 
történik, ezt nem előzheti meg az idegen nyelven történő írás-olvasás, de megjelenhet az ABC, elkezdődhet 
egy képes szótár bevezetése is. 

4. osztálytól a gyermeki fejlődés új szakasza kezdődik, melynek egy tudatosabb nyelvtanulás felel meg, 
elkezdődik az önállósodási folyamat. A kilencedik életév környékén a gyermek már a világra és önmagára is 
tárgyilagosabban tud nézni. Már nem benne él a nyelvben, hanem kívülről tud rátekinteni, így már képes 
felismerni törvényszerűségeket az idegen nyelvben. Mindez a gondolkodás ébredését jelenti. 

 

     A Digitális kultúra tantárgy bevezetése 

A megújult Informatika tantárgyról 

A Digitális kultúra a korábbi felső tagozatos Informatika tárgy új szemléletű és az alsóbb osztályokra is 
kiterjesztett utóda. Elsőtől hatodik osztályig tartó, más tárgyakba, tevékenységekbe integrált szakasza biztos 
alapokat teremt ahhoz, hogy a diákok hetedik osztálytól megfelelő felkészültséggel és tudatossággal 
kezdhessék meg a digitális eszközök használatát. A tantárgy ezért csak 7. osztálytól kap önálló órakeretet, 
ekkortól van lehetőség a különböző eszközök használatának megkezdésére. A megújult tantárgy 
bevezetésének további feltételeiről a kerettantervben található információ.  

Korunk egyik nagy kihívása a helyes digitális eszközhasználat és a megfelelő médiatudatosság kialakítása. A 
technológia napi szinten óriási ugrásokkal fejlődik. A szülők, óvodapedagógusok, tanárok folyamatosan 
szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a rájuk bízott gyermekek és fiatalok természetes módon használják a 
technológia újdonságait és olyan virtuális világokban mozognak, melyeket az értük felelős felnőttek el sem 
tudnak képzelni. Ezért ezek a felnőttek sokszor bizonytalanná válnak, félelmet és tehetetlenséget éreznek. 
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A Waldorf-pedagógia elkötelezett a gyermekek valós életre nevelésében. Rudolf Steiner 1919-ben kiemelte 
annak fontosságát, hogy ne lépjen ki a világba Waldorf-iskolából olyan diák, aki a villamos működésének 
legalább az alapjait nem ismeri. Ami az ő idejében a villamos és a telegráf volt, az ma az internet, 
számítógépek, okostelefonok és a mesterséges intelligencia. A cél ma is az, hogy az iskolából kilépve a 
fiatalok megfelelő módon és etikusan tudják használni ezeket az eszközöket. Ennek előfeltétele, hogy szülők 
és tanárok egyaránt megértsék és megfelelő módon kezeljék a médiával és az eszközhasználattal kapcsolatos 
problémakört. A szülői ház és az iskola erős egymásrautaltsága jegyében ez a tanterv úgy íródott, hogy szülők 
és tanárok egyaránt segítséget meríthessenek belőle, valamint, hogy alapja lehessen közös beszélgetéseiknek 
is. 

A teljeskörű média-kompetenciába nem csak a média-hordozók gyakorlott használata tartozik bele, hanem 
a médiaszövegek, hangok és képek helyes értelmezése is. A fejlesztés nem csak azokra a képességekre 
irányul, amelyekre azért van szükségünk, hogy kiválasszuk a tartalmat, működtessük az eszközöket és 
boldoguljunk a különböző média típusokkal, hanem figyelembe kell vennie a gyermek értelmi és érzelmi 
fejlődését is. Nélkülözhetetlen tehát, hogy a médiaoktatásról való gondolkodást megelőzze a 
fejlődéslélektani szempontok figyelembevétele. A felnövekvő emberi lényre kell rátekintenünk, amikor 
meghatározzuk, mikor van értelme bizonyos készségeket megtanítani a gyermeknek a média-kompetencia 
területén. Ezért ebben a tantervben nem csak a digitális eszközök iskolai használatáról lesz szó, hanem arról, 
hogyan érhetjük el azt, hogy gyermekeink tudatos felhasználókká váljanak. Így a kerettantervben a Digitális 
kultúra tárgy nem csak egy önálló tantárgyként jelenik meg, hanem tanítása az iskolai évek során sokféle 
tantárgy témaköreibe integrálódik. 

A bevezetés időbeli kérdései 

A Waldorf-pedagógia, ahogy minden más területen, úgy itt is a gyermek fizikai, érzelmi, társas és 
intellektuális fejlődési szintjét veszi alapul akkor, amikor bizonyos témaköröket, tevékenységeket bevezet. A 
helyes egyensúly megtalálása – hogy valamit ne túl korán vagy ne túl későn tegyünk meg – szükségessé teszi, 
hogy a tanár folyamatosan érzékelje a diákok egyéni fejlődését és az osztály, mint közösség állapotát. Ahogy 
a gyermeknek folyamatos fejlődésre van szüksége a járás képességének elsajátításához, ugyanezt 
elmondhatjuk a technológiára is. Természetesen lehetséges, hogy valamilyen járássegítő eszközzel 
támogatjuk abban, hogy korábban kezdjen el járni, mint ahogy arra megérett volna, de ezzel megfosztjuk 
attól a – későbbi életében fontossá váló – tapasztalattól, hogy képes saját erejéből függőleges testhelyzetet 
elérni, ezen keresztül pedig újfajta kapcsolatba kerülni a környezetével. Ugyanakkor az is erőltetett 
beavatkozás lenne, ha megakadályoznánk, hogy a gyermek járjon, amikor már eljutott a fejlődésben oda, 
hogy ezt képes lenne megtenni. Nevelőként a feladatunk az, hogy megteremtsük azt a környezetet, melyben a 
gyermek egészségesen fejlődni tud, de ne erőltessük a fejlődését. 

A technológia oktatása során is elsődleges szempont a médiatudatosság és digitális eszközhasználat 
életkornak megfelelő kialakítása. Attól, hogy előbb – vagy esetleg később – adjuk a gyerekek kezébe az 
eszközöket, nem válnak tudatosabb, egészségesebb felhasználókká. A gyerekeknek joguk van időre a 
fejlődéshez, joguk van ahhoz, hogy minden érzékszervükkel, mozgással, kreatív, szabad játékkal a valós 
környezetüket meghódíthassák.  

A digitális eszközök használata során jellemző csekély testmozgás, a szemek fixáltsága, az intellektualitás 
túlsúlya, az ellenállás nélküli tapasztalás idegrendszeri félrestimulációhoz vezet, tehát az agy egészséges 
fejlődése ellen hat. Egyúttal olyan negatív hatások jönnek létre, mint az ékszervi túltelítettség, a 
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függőségveszély, elidegenedés a természettől, valamint az impulzuskontroll és a reflexív gondolkodás 
károsodása.  

A társadalom digitális átalakulásához olyan felnőttekre van szükség, akik önálló gondolkodásra, döntésre és 
cselekvésre képesek. Ezt a gyerekek elsődlegesen az osztályterem szociális közegében tanulják meg a 
párbeszéd, a közvetlen együttlét által. A tanulás a fej, a szív és a kéz harmonikus együttműködése által 
következik be. Az agy a kapcsolatok szerve, fejlődéséhez szükséges a testi aktivitás és a minket körülvevő 
környezet saját, valós megtapasztalása. Csak ez vezethet el oda, hogy a fiatalok az életkoruknak megfelelően 
fejlődve képesek lesznek magabiztosan lehorgonyozni térben és időben. Ez az egyik legfontosabb 
előfeltétele annak, hogy később a digitális eszközöket egészségesen tudják használni.  

Bár a szülő és tanár közötti egészséges és egyenrangú párbeszéd a Waldorf-pedagógia minden területén 
magától értetődő és fontos, a médiatudatosság és a digitális eszközhasználat felépítéséhez gyermekeink 
érdekében nélkülözhetetlen. Mivel az osztálytanítónak igen nagy felelőssége van abban, hogy a fentieket a 
szülőkkel megossza, velük ezen a téren (is) folyamatosan párbeszédben legyen, ezért a vertikális tantervben 
évfolyamonként külön ajánlásokkal is támogatjuk munkájukat, melyeket elsősorban a szülői estek során 
tudnak felhasználni. 

Konklúzió: Nem véletlen, hogy mi és gyermekeink ebben a korban születtünk. Ezekkel a technikai 
vívmányokkal dolgunk van, nem zárkózhatunk el tőlük, hanem használnunk kell őket és természetes, hogy 
a gyermekeinket is meg kell tanítani a helyes, tudatos használatra. De fontos, hogy ne siettessünk semmit, 
hanem adjunk szilárd alapokat nekik, adjunk teret és időt, hogy a magok kicsírázzanak. 

Ahogyan a tanterv többi részében, itt is azon az úton, azokon a fejlődési fokokon szeretnénk végigvezetni 
a gyermeket, amelyet az emberiség bejárt. Az szóbeliségtől az írásbeliség felé, az analógtól a digitális felé, a 
közvetettől a közvetlen felé haladunk, szem előtt tartva a gyermek fejlődését és életkori sajátosságait. 

A tanár és a szülő részéről is fontos, hogy ismerje a rendelkezésre álló technológiát, ne féljen tőle, 
ugyanakkor ismerje minden hasznát és veszélyét. Fontos, hogy ne csak lépést tartsunk a gyermekekkel, de – 
legalább – egy lépéssel előttük is járjunk.  

Az alsó tagozat vége felé mindenképp felmerül a telefonhasználat általában és az okostelefonok megjelenése. 
Erről az iskolán belül egységes álláspontot érdemes kialakítani és közvetíteni a szülők felé. A szülői esteken 
egyértelművé kell tenni az egyes családok felelősségét az iskola által meghatározott, vagy a szülőkkel közösen 
kialakított szabályok betartásában. Ehhez fontos, hogy már korábban megtörténjenek a fent említett 
tájékoztató beszélgetések. 

 

     Kötelezően választható testmozgás az 1-4. évfolyamon 

Iskolánkban az 1-4. évfolyamon a heti 2 Mozgás órát kiegészíti minden héten egy szabad játék, vagy séta 
óra. Ez a kiegészítés a mindennapos testnevelés megvalósulását szolgálja. 

 

     Szabadon választható tantárgyak 

Iskolánkban a szabadon választható tantárgyak közül a Szabad vallás nevű tantárgy oktatása folyik. 
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E tantárgy megjelenésének oka, hogy a Waldorf-iskola fontosnak tartja, hogy a tanuló valamilyen vallás 
oktatásban részesüljön. A tanítás a Waldorf-pedagógia módszerei és embertani megfontolásai alapján 
történik, az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva, a tanterv részeként. Ugyanúgy, ahogy az emberiség 
fejlődésének kezdetekor a tudomány, a művészet és a vallás együtt, egymással összefonódva jelent meg, ma 
sem jut érvényre az ember továbbhaladásának lehetősége vallásos érzések és az ehhez fűződő akarat nélkül. 

A szabadvallás-oktatás a gyermek természetéből adódó spontán vallásosság lépésenkénti tudatosulásához 
nyújt támaszt. 

 

IV. A pedagógiai program egyéb olyan részei, melyeket a Waldorf-
kerettanterv nem szabályoz, illetve amelyeket az intézményünk 

fontosnak tart kiemelni, kiegészíteni 
 
 

A nevelési program azon - kiegészítő - részei, melyek nem, vagy csak részben szerepelnek a 
Waldorf-kerettantervben: 
 
     Felvétel, átvétel helyi szabályai:  

A tanulói jogviszony a gyermek iskolánkba történő felvételével vagy átvétele útján keletkezik. A Waldorf 
iskola nem kötelező felvételt biztosító iskola. Az első osztályok kialakítását a leendő osztálytanító és az 
iskolában tanító tanárok közösen végzik. Iskolánk az érdeklődő szülők számára a beiratkozási időszak előtt 
több hónappal előadássorozatot indít. Ezeket meghívott előadók, a Tanári Kollégium tagjai, szülők, illetve 
a gazdasági vezető tartja. Az előadók a Waldorf pedagógia alapelveinek, fő irányvonalainak ismertetése 
mellett ilyenkor betekintést nyújtanak a pedagógia szellemi hátterébe, a módszertanába, az iskola életének 
jellegzetességeibe. Ezt követően a szülők jelentkezési lapot töltenek ki, majd részt vesznek egy személyes 
beszélgetésen a leendő osztálytanítóval. A gyerekek számára szervezett játékos ismerkedés és a szülőkkel 
folytatott beszélgetés során az első osztály összeállításáért felelős tanári csoport igyekszik minél pontosabb 
képet kialakítani a gyermekről, a szülőkről, a családban kialakult szülőgyermek kapcsolatról. A leendő 
osztálytanító ellátogathat a különbözőóvodai csoportokba is, hogy eljövendő tanítványait az óvodai 
tevékenységen belül is megismerhesse. Az adott osztályfokon tanító pedagógusoknak az extra lesson tanárral 
együttműködve meg kell győződniük arról, hogy a jelentkező gyermek a Waldorf pedagógiára jellemző 
sajátos tanítási metódusokra fogékony-e, rendelkezik-e azon képességekkel, amelyre a pedagógus a 
mindennapi oktató-nevelőmunkája során épít, hogy a jelölt az adott osztályba be tud-e illeszkedni, továbbá 
fontosnak tartjuk, hogy egymást segítve megvalósulhat-e az iskolai és otthoni nevelés összhangja. A gyermek 
felvételének feltétele továbbá, hogy a szülők elfogadják a Waldorf pedagógia elveit, s részt vállaljanak az 
iskola fenntartásából. A személyes találkozók végén a tanárok összegzik tapasztalataikat, és összeállítják az 
osztályt. Az egyéni és csoportos ismerkedés után a Tanári Konferencia dönt a gyermek felvételéről. A tanulói 
jogviszony létrejöttének feltétele, hogy az iskola és a szülők közötti megállapodást az iskola és a fenntartó 
képviselője valamint a szülők (gondviselők) aláírják. E megállapodás szövegét az intézményi Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza. Az iskola jogosult kérni a gyermek személyi adatait, a gyermek eddigi élete, 
fejlődése alakulásának jellemzését (kérdőíves vagy más megfelelőformában). Az iskolába történő 
beiratkozáskor minden esetben be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt. Az első évfolyamra történő 
beiratkozáskor az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást is. A gyermek felvételi 
kérelmének elutasítsa esetén a szülőt az iskolaképviselő írásban, határozati formában, a döntést megalapozó 
indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti. 
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Első osztályosok felvétele 

 
A leendő első osztályosok felvétele az éves munkarendben meghatározott időpontban történik. Ennek 

menete: 
- a szülők és gyermekeik a novembertől kezdődő Iskolakopogtató foglalkozásokon vehetnek részt  
- a szülő az iskolában előre egyeztetett időpontokban óralátogatásokon vehet részt 
- a szülő kitöltött jelentkezési lapot nyújt be intézményünkhöz 
- az első osztályos osztálytanító játékos ismerkedésre hívja a leendő elsős gyermeket és szüleit 
- a játékos ismerkedés folyamán iskolaérettségi vizsgálat folyik 
- a vizsgálat kiértékelése 
- szülőkkel való beszélgetés (felvételi anamnézis áttekintése) 
- az osztálytanító a Tanári Kollégium véleményét kikérve dönt a gyermek felvételéről. 

 
 Felvétel magasabb évfolyamokba 

 
Felvétel menete: 

- a szülők felkeresik intézményünket 
- szülői óralátogatás 
- szülő – osztálytanító beszélgetése 
- a tanuló 1 hét vendégségbe érkezik iskolánkba 
- személyes beszélgetés a tanulóval 
- döntéshozatal, szülő tájékoztatása 

Az osztálytanító osztálya létszáma és összetétele alapján dönt a jelentkezőtanuló szüleivel való találkozás 
lehetőségéről. A beszélgetés után pozitív elbírálás esetén az osztályban tanító szaktanárok javaslata alapján 
a Tanári Kollégium dönt a felvételről vagy elutasításról, melyről írásban értesítjük az érintett családot. 

Tanulmányok alatti és az alkalmassági vizsgák szabályai  
A Waldorf-pedagógiából fakadóan és kerettantervünknek megfelelően iskolánkban szöveges értékelés van 
(nincs osztályzás és osztályozó vizsga). A tanulók tudásukról elsősorban szóban, alkotásaikon keresztül, 
magasabb évfolyamokon írásban (tudáspróba) adnak számot. 

A tanulók tovább haladásáról a nevelőtestület dönt. A tanuló szöveges értékelését évközi teljesítménye 
alapján kell megállapítani. Ha a tanuló a minimális követelményeket sem tudja teljesíteni, vagy önhibáján 
kívül sokat hiányzik (egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen az aktuális törvényi 
előírásokban meghatározott tanítási órát meghaladja), valamint, ha engedélyezték, hogy egy vagy több 
tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, akkor 
osztályozó vizsgát tehet.  

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben tanulmányait folytatni kívánja.  

Ha a tanuló egész évi tanulmányi eredményei nem voltak elfogadhatóak, akkor javítóvizsgát tehet legfeljebb 
három tantárgyból. Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó 
vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt 
időpontig nem tette le.  

Amennyiben egy tanuló nem teljesít egy epochát vagy egy szakórai témazáró dolgozatot, (nem éri el a 
minimális követelményszintet vagy nincs jelen), ezt pótolnia kell. A pótdolgozat időpontját, pontos tartalmát 
az epochát tartó tanítóval vagy a szaktanárral kell egyeztetni. Ha a tanuló a pótdolgozat írásakor nem jelenik 
meg, de hiányzását orvosi igazolással igazolja, akkor még egy alkalmat kell biztosítani a pótló dolgozat 
megírására.  
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit a szaktanár vagy az osztálytanító határozza meg az intézményi 
helyi tanterv és a Waldorf Iskolák Kerettanterve alapján. A követelményeket a vizsga időpontjának kiírásával 
egyidejűleg írásban ismertetni kell a szülőkkel, és a vizsgázó tanulóval.  
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   Az osztályozó vizsga szabályai:  

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. 

 A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben szervezzük meg. A vizsga 
időpontját az intézményvezető jelöli ki úgy, hogy három hónap felkészülési ideje legyen a tanulónak. A 
vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt teszi le a tanuló. A vizsgabizottság tagjait, köztük az elnököt az 
intézményvezető bízza meg, szükség esetén gondoskodik a tagok helyettesítéséről is. Az intézményvezető 
ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, 
hogy a vizsgát szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.  

A vizsgabizottság elnöke meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és 
teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul 
vizsgázni szándékozók kizárását, vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, ellenőrzi a 
vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait, a vizsgabizottság 
értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a 
vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az 
Nkt. 3. melléklete szerint taníthatja.  

Független vizsgabizottság elnökét és tagjait az illetékes felügyelő szerv jelöli ki. 

Írásbeli vizsga:  

A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató tanár jelenlétében ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd 
kihirdeti az írásbeli feladatokat. Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervezőiskola bélyegzőjével ellátott lapon, 
feladatlapokon lehet dolgozni. A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik 
átvett feladatlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak 
ezeken a lapokon lehet készíteni. A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló 
maximális idő vizsgatantárgyanként hatvan perc. Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a 
kiesett idővel a rendelkezésre álló időt meg kell növelni. Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában 
legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet megtartani. Az igazgató az írásbeli vizsga folyamán készített 
jegyzőkönyveket és a feladatlapokat az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt a 
kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató tanároktól. A jegyzőkönyveket aláírásával az időpont 
feltüntetésével lezárja, és a vizsgairatokhoz mellékeli. Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár 
haladéktalanul kijavítja, a hibákat, tévedéseket a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű 
tintával megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

Szóbeli vizsga: 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A szóbeli vizsgán a 
vizsgázó vizsgatantárgyanként a vizsgáztató tanár által meghatározott témában beszámol tudásáról. Az egyes 
tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. Minden 
vizsgázónak vizsgatantárgyanként, legalább húsz perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A 
felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Két 
beszámoló között legalább harminc perc pihenőidőt kell a vizsgázó számára biztosítani, amely alatt a 
vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Az osztályozó vizsga értékelési szempontjairól a szülőket külön tájékoztatjuk. Az osztálytanító az 
osztályozóvizsgára kötelezett tanulót írásban tájékoztatja a vizsga menetéről és arról, hogy milyen 
anyagrészekből kell vizsgát tennie. A tanuló aláírásával igazolja ennek tudomásulvételét.  
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Osztályozó vizsgára a jelentkezés határideje:  

● január 15. (január–februári vizsgaidőszak),  

● május 15. (május–júniusi vizsgaidőszak).  

A tanuló köteles gondoskodni az osztálytanító által előírt füzet(ek) elkészítéséről, melyekre a vizsga anyaga 
épül. 

 

 

     Művészeti alapvizsga  
 

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

   A vizsga menete és értékelése:  

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

 

 

     Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 
 
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

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

 
2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai feladatok: 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten foglalkozzanak a legfontosabb elsősegély-nyújtási 
alapismeretekkel a tanórai és a tanórán kívüli egyéb foglalkozások keretében, 

- a tanulóknak az alapvető elsősegély-nyújtási módok bemutatása, gyakorlásuk 
- elsősegélynyújtásra kiképzett pedagógus jelenléte az iskolában, és a pedagógusok elsősegély-nyújtási 

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



15 

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását szolgáló iskolai tevékenységek 
 
a) az egyes tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek: 

 

Tantárgy Elsősegély-nyújtási alapismeret 

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

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

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

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

informatika számítógép káros hatásai és a felelős 
használat elsajátításának módja 

kertművelés, kézművesség szerszámok, eszközök sérülésveszélyei, a 
sérülések ellátása 

zene hangszálak sérülései és a probléma 
megelőzése 

 
b) osztályfőnöki órák keretében feldolgozott elsősegély-nyújtási alapok 

5-8. évfolyamokon  
– minden évfolyamon rendszeresen felmerülő témák, projektek: nemi felvilágosítás, médiaismeret – 
a szemléletformáló alkalmak célja a tudatos hozzáállás kialakítása és a káros következmények 
kezelése, 
– évente egyszer az iskolaorvos, védőnő bevonásával szervezetten, különösen a következő 
témákban: segítségnyújtás és teendők közlekedési és egyéb balesetek esetén, a mentőszolgálat 
működése, mentő hívásának módja. 
 

b) tanórán kívüli egyéb foglalkozások szervezése 
egészségneveléssel, egészségvédelemmel foglalkozó szakkör, témanap keretében elsősegély-nyújtási 
alapismeretekkel való foglalkozás. 
 
A foglalkozások vezetői: az intézmény pedagógusai és diákjai, kortárs segítők, meghívott 
szakemberek, együttműködő szervezetek. 
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     Tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatokban  
Iskolánk működésének jellemzője az önigazgatási alapokon szerveződő iskolairányítás, intézményünk 
legfőbb tanácskozási és döntéshozási szerve a Tanári Konferencia. A tanulók joga, hogy az iskola 
működéséről, az oktatásról, a tanárok munkájáról, tanulótársaik magatartásáról megfogalmazott 
véleményüket bármely pedagógusnak elmondják. A tanulók részvétele a döntési folyamatokban a 
diákönkormányzat kiépülésével realizálódhat. Iskolánkban jelenleg még nem működik Diákönkormányzat 
illetve Diákkör. Diákönkormányzat létrehozását 2022. szeptemberére tervezzük, amikor a legidősebb 
osztályunk már 5.-es lesz. Az általános iskolai tanulmányaikat kezdő gyermekek számára az iskolánkban 
dolgozó felnőttek - a közös tevékenységek során - szociális mintát adnak, példát mutatnak az egyenrangú 
munkatársak együttműködésére. 

 

     Az iskola belső kapcsolatrendszere, szülők, pedagógusok, tanulók kapcsolattartásának formái  
 

A szülők, a pedagógusok, és a gyermekek együttműködésére az alábbi fórumok, lehetőségek szolgálnak:  

Tanári Konferencia  

Az iskola pedagógusai heti rendszerességgel konferenciát tartanak, ahol elsősorban szakmai, módszertani és 
antropozófiai témák megvitatására nyílik lehetőség. A konferenciákon közösen végzett művészeti 
tevékenységek építik, mélyítik a tanári közösséget, életben tartják az iskolai folyamatokat, teret adnak az 
egyéni vélemények és nézőpontok megfogalmazására, az intézményi döntések előkészítésére. A tanári 
konferenciákon egyeztethetik a pedagógusok heti technikai, gyakorlati jellegű feladataikat.  

Mentorálás  

A tanárok egymás gyakorlati munkájának alaposabb megismerése és a tapasztalatcsere céljából mentori 
kapcsolatokat szabadon építenek ki egymás között. Azok a pedagógusok, akik az első évüket töltik az 
iskolában külső vagy belső mentori segítséget is kapnak.  

Szülői estek és fogadóórák  

Az osztálytanítók havonta egyszer szülői estet szerveznek az osztályukba járó gyermekek szülei számára. A 
szülői esteken részt vehetnek az osztályban tanító szaktanárok is. A szülői esteken a pedagógusok és szülők 
az egész osztályközösségre vonatkozó pedagógiai sajátosságokat, aktuális folyamatokat beszélik meg, a 
fogadóórákon pedig egyéni nevelési kérdésekről tanácskozhatnak. A szülői estek és fogadóórák időpontját 
minden tanév elején nyilvánossá tesszük.  

Beszélgetések  

A személyes beszélgetések tanárok és diákok között folyamatosan zajlanak, de a főoktatás részeként is 
megjelennek. Segítő beszélgetést kérhetnek a tanulók bármelyik pedagógustól, és a pedagógusok is 
kezdeményezhetik ezt a diákok felé.  

Szülői kollégium  

A Szülői kollégium egyeztetési fórum a családok és a tanárok számára, véleményezési joggal bír.  

Iskolagyűlés  

Az Iskolagyűlés az egész iskolai közösség számára rendezett tájékoztató, és a vélemények megfogalmazására 
ad lehetőséget.  
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     Pedagógiai munkánk alapelvei, értékei:  
 

Iskolánk tanítói, tanárai a Waldorf pedagógia elvei és módszerei alapján dolgoznak. Közös pedagógiai 
munkánk a gyermekek tevékenységének tudatos és szakszerű megfigyelésére, a tapasztalatok és kérdések 
heti rendszeres megvitatására, a Rudolf Steiner által megfogalmazott módszerek és folyamatok 
tanulmányozására és alkalmazására épül. 
 

     Pedagógiai munkánk céljai, feladatai:  
 

Pedagógiai munkánk célja, hogy a gyermekek számára olyan tanulási környezetet biztosítsunk, ahol a 
gondolati, érzelmi és akarati életük, életkoruknak megfelelően, harmonikusan fejlődik, egyéni képességeik 
kibontakoznak, és tehetségeiket a közösség szolgálatába képesek állítani.  

Intézményünk az általános iskolai és alapfokú művészeti iskolai feladatokat egyaránt ellátja. Ennek 
értelmében a tanulókat érdeklődésüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfelelően felkészítjük a 
középfokú iskolai továbbtanulásra, valamint kibontakoztatjuk és fejlesztjük a művészi képességeket, igény 
esetén előkészítjük a szakirányú továbbhaladást. 

 

     Pedagógiai munkánk eszközei, eljárásai:  
 

Tanáraink – az antropozófiai emberkép alapján – igyekeznek az emberi lényt, mint testet, lelket és szellemet 
megismerni és olyan nevelési, módszertani eszköztárat fejleszteni, alkalmazni, amely igazodik a gyermeki 
fejlődés hétéves ritmusaihoz, az énfejlődés sarkalatos időszakaihoz. Így minden pedagógus egyéni 
módszerekkel dolgozhat a helyi pedagógiai program és tanterv keretein belül, a tanári konferencia 
megbeszélései és jóváhagyása alapján. 
 

     Módszertanunk meghatározó elemei:  
 

Epochális oktatás  

A közismereti tárgyakat évfolyamonként epochákban (korszakokban) tanítjuk. Minden tanítási nap a 120 
perces főoktatással kezdődik, mely a reggeli beszélgetőkörből, a ritmikus részből, a közismereti tárgyhoz 
tartozó új ismereti vagy gyakorló részből, és egy korcsoportnak megfelelőmeséből vagy történetből áll. Egy--
egy epocha három vagy négy héten keresztül tart. A tanév epocháinak sorrendjét és a főoktatást az 
osztálytanító szervezi és alakítja a gyermekek szükségleteinek és a tantervnek megfelelően. 
 

Epochafüzetek  

A Waldorf iskolákban nem használunk tankönyveket és munkafüzeteket. Helyettük sima lapú 
epochafüzeteket kapnak a tanulók, melyekbe folyamatosan dolgoznak tanáraik vezetésével, saját 
„tankönyvet” alkotva. 

 

Osztálytanítók  

Az osztályközösségeket osztálytanítók vezetik, lehetőség szerint első osztálytól az általános iskolai 
tanulmányok végéig. Az osztálytanítói rendszer, az osztálytanító személyiségével és mesterségbeli 
felkészültségével szemben támasztott elvárások lényegi sajátosságai a Waldorf-pedagógia nevelésfilozófiai 
rendszerének alapelveiből eredeztethetők. Az osztálytanító a közismereti tárgyakat és a szakórák nagy részét 
taníthatja, kerettantervi szabályozás alapján.  
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A Waldorf-pedagógia a gyermek ismeretéből – életkoronként változó testi, lelki, szellemi szükségleteinek 
felismeréséből – kiindulva biztosítja a gyermek számára az egészséges fejlődést.  
A Waldorf-iskolai nevelés célja és feladata: segítséget nyújtani ahhoz, hogy a gyermek a fejlődési útján 
haladva a lehetőségek széles körével úgy kerüljön kapcsolatba, hogy azok közül képes legyen kiválasztani a 
neki megfelelőt. Így váljon a világ felé nyitott, testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív 
emberré. Képes legyen arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre 
fordítsa, környezetét ne visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye. 
Fejlődéslélektani és pedagógiai kutatások igazolják, hogy a kamaszkor eléréséig előnyösen hat a gyerekek 
személyiségfejlődésére, ha mindig ugyanazzal – az érzelmileg és gondolatilag állandó támaszt biztosító – 
személlyel találkozhatnak, és rajta keresztül szűrve kapják meg a tananyagot. Ebben az életkorban ugyanis a 
személyes autoritáshoz való kapcsolódás az igazán jelentős, ez az, ami orientálja a gyereket a világban. A 
személyes kapcsolat, ami a tanító és a gyerekek között kialakul, és amin keresztül a tananyag átszőve, 
átdolgozva, illetve életre keltve a gyerekek elé kerül, sokkal inkább fontos ebben az életkorban, mint az a 
tananyag, ami ezen a kapcsolaton keresztül elérkezik a diákokhoz. Épp ezért a Waldorf-pedagógiában a 
kezdetektől fogva meghatározó jelentőségű az osztálytanítói ethosz. Az osztálytanító a gyerekek 
személyiségalakulásának szilárd bázisa, a nevelés professziójának megtestesítője. 
Ő az a személy, aki a gyermek számára a tudás megszemélyesítője, az ismeretek forrása.  
Ő vezeti el az egyszeregytől az algebráig, a meséktől Shakespeare-ig, a betűktől az önálló fogalmazásig. Nyolc 
éven keresztül minden reggelt együtt kezdenek, együtt haladnak végig az ismeretszerzés különböző 
területein és fokain (hogy azután a 9. osztálytól már elsősorban a tudományos ismereteket közvetítő 
szaktanárok kezei alatt alakuljon tovább a tudásuk és a személyiségük). Feladata lényegileg tér el mind a 
tradicionális osztályfőnöki szerepkörtől, mind az ismeretközlő pedagógusétól.  
Szerepének eltérő jellege azonban nem csak a nevelésben, hanem az oktatás tartalmi vonatkozásában is 
erőteljesen érvényesül. A Waldorf-iskola első nyolc éve egységes egészet alkot. A tantárgyak évről évre 
szorosan egymásra épülnek. A tananyagtartalom belső összefüggéseinek felismertetésében, a kulturális alap- 
és tantárgyi készségek kialakítását és fejlesztését szolgáló komplex művészeti nevelés integrálásában (ami a 
tanulási folyamat egészét áthatja), a tantárgyi tartalmak tapasztalássá formálásában és alkalmazásképes 
tudássá alakításában kiemelkedő szerepe van az osztálytanítónak. Mindez speciális felkészültséget és 
folyamatosan megújulásra kész mesterségbeli tudást kíván meg tőlük. Az osztálytanítói szerepből fakadó 
interdiszciplinaritás nem csak a hasonló műveltségi és tudományterületek összekapcsolására, hanem a 
humán és reál tárgyak közötti átjárhatóság megvalósítására is lehetőséget nyújt. Így például egy természeti 
jelenségeket bemutató fizika-epocha összekapcsolható az objektív leírás gyakorlásával, ami egyben az anya-
nyelv használatának elmélyítését támogatja. Az osztálytanító tehát – felkészültségénél fogva – képes az egyes 
tárgyak tanítását úgy megtervezni és formálni, hogy az általa vezetett tanulási-tanítási folyamatok tudatosan 
hassanak egy másik műveltségi területen megszerezhető készségekre, képességekre is. 
Minden osztálynak saját osztálytanítója van, aki ideális esetben nyolc évig kíséri az osztályt.  
Az osztálytanító tartja a reggeli főoktatást (a tömbösített közismereti tárgyakat) és a képesítésének megfelelő 
szakórákat a saját osztályában. 
(Az osztálytanítói munka további feladatait, területeit későbbi részben fejtjük ki.) 
 

Ünnepek, ritmus  

Az évkör keresztény ünnepeinek tudatos szervezése által kapcsolódunk a természet ritmusaihoz, iskolai 
hagyományokat és szokásokat ápolunk, ezáltal belsőbiztonságot, és az újra felismerés örömét nyújtjuk a 
közösségnek. Ugyanezt a célt szolgálja az osztályokon belül kialakított ritmus és szokásrendszer is, melynek 
megtartása alapvető fontosságú a fejlődés érdekében. A tudatosan, ritmikusan felépített napirend és 
főoktatás összerendezi a tanulók testi-lelki-szellemi erőit, gyógyít, harmonizál. 

 

Természetes környezet  

Iskolánk külső megjelenésével, eszközeivel olyan teret kíván nyújtani a gyermekek, pedagógusok, szülők 
számára, amely biztonságos, kényelmes, meghitt és otthonos. A természetes anyagokból készült berendezési 
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tárgyak és eszközök többek között gazdagítják a lelki benyomásokat, erősítik a tapintást, az életérzéket, így 
ezek alkalmazása a legalapvetőbb módszertani eljárás. 

 

Tapasztalatokra építőtanulás, belső képalkotás  

A 7-14 éves korú gyermekek számára olyan tanulási utat nyújtunk, mely a konkrét tevékenységből, 
mozgásból, művészeti alkotásból indul ki, s az adott korcsoportnak megfelelően jut el a fogalmakig. A 
tanítók által megfogalmazott, elbeszélésekben megjelenő képek alakulnak a gyermekekben belsőképekké, 
folyamatokká, gondolatokká. Minden olyan külsőhatás, mely ezt a folyamatot zavarja kerülendő a Waldorf 
iskolás gyermekek számára. 
 

Szöveges értékelés  

Iskolánkban szóbeli és írásbeli szöveges értékelés alapján nyújtunk visszajelzést a családoknak a tanulók 
munkájáról. A tanulók a tanév során epochazáró dolgozatokkal, egyéni felkészülés során megalkotott házi 
dolgozatokkal, kiselőadásokkal adnak számot tudásukról. Hagyományos értelemben vett feleltetés, 
osztályozás és buktatás nem elfogadott hétköznapi pedagógiai eljárás iskolánkban. Felvételi, átvételi 
kérdésekben a pedagógusok – a tanári konferencia által meghatározott szempontsor alapján – félévi és év 
végi osztályzatot adhatnak a tanulóknak. Hatodik, hetedik, nyolcadik évfolyamon az írásbeli munkák 
eredményét százalékban is kifejezhetjük. Bizonyítványaink megjelenési formájukban is tükrözik mindazokat 
az esztétikai és szellemi értékeket, melyeket képvisel az iskolánk. 
 

Művészetek  

Iskolánk mindennapjait átszövi az egyéni és közösségi alkotó tevékenység a képzőművészetek, a zene, a 
dráma és a mozgás területén. Az órarendbe illesztett művészeti órák során minden tanulóminden területen 
tevékenykedik a sokoldalú fejlődés érdekében. A tanórákon zajló művészeti tevékenység célja az alkotó 
folyamat átélése, megtapasztalása, a tapasztalatok egyéni és közösségi erőkké transzformálása, és nem a 
konkrét műalkotás létrehozása. A művészeti tevékenység természetes, szabad megjelenését ösztönözzük az 
iskolai életben. 

 

     Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  
 

A Waldorf pedagógia meghatározó eleme a tanárok tekintélye, mely belsőmunkájukból, hitelességükből, 
szakértelmükből és szakmai autonómiájukból fakad. Az iskola teljes légköre, a pedagógusok szemlélete 
szeretetteljes, elfogadó, pozitív. Felismerik és fejlesztik az egyéni értékeket, adottságokat, legfőképpen 
azáltal, hogy példát mutatnak a tanulók számára. A tantervben meghatározott, tananyaghoz, ünnepkörhöz 
kapcsolódó mesék, legendák, történetek, életrajzok olyan tartalmat hordoznak, melyek elősegítik az 
életkornak megfelelőlelki fejlődést. Ezért ezek elmaradhatatlan részei a napi iskolai életnek, s a 
személyiségfejlesztés legfontosabb eszközei. 

 

     Teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  
 

A Waldorf pedagógiában tudatosan és következetes ritmusban alkalmazzuk azokat a tevékenységeket, 
melyek által a gyermekek kilélegezhetnek, vagy újabb élményeket fogadhatnak be, valamint az epochák 
sorrendjét az osztálytanító úgy tervezi, hogy az emlékezés-felejtés ritmikus egyensúlyba kerüljön. A 
tantárgyak sokszínűsége a gondolkodási, az érzelmi és az akarati folyamatok megfelelő ápolását segíti elő. 
Mindez alapvetően harmonizáló hatással van a gyerekekre. A gyermekek egészséges fejlődése érdekében 
szoros kapcsolatot tartunk a szülőkkel: pedagógusaink a szülőket a gyermek nevelésében kompetens, 
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egyenrangú személynek tekintik, szülői estek, előadások, szellemi műhelymunkák során tájékoztatják őket 
az adott életkor fejlődési sajátosságairól, pedagógiai feladatairól. Közös értékeket keresünk és követünk. 

  A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos célok:  
● A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének biztosítása.  

● Korszerűismeretek és azok gyakorlásához szükséges jártasságok és készségek kialakítása az egészség   
    védelme érdekében.  

● Felelősségérzet kialakítása.  
● Sportolás, aktív testmozgás jelentőségének felismertetése.  

● Pedagógusok példamutatása. 

 
   A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:  

● Egészséges életmódra nevelő tárgyi környezet biztosítása.  
● A tanulási folyamatok tudatos szervezése, egészséges órarend kialakítása.  

● A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása.  
● Egészséges táplálkozásra szoktatás, nevelés.  

● Mindennapos testmozgás biztosítása. 

 

     Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok  
 

A Waldorf pedagógia szemléletében egyensúlyba kerül a közösség és az egyén fejlődésének fontossága. 
Elfogadjuk, hogy a gyermekek képességei hasonló életkoruk ellenére nagyon eltérőek is lehetnek, támogatjuk 
az individuális fejlődési út bejárását, egyéni krízisek megélését. Fontos pedagógiai cél a gazdag szociális 
kapcsolatrendszer kialakítása, a közösségi élet tudatos fejlesztése, a közösségépítés. Ennek érdekében úgy 
szervezzük a közös iskolai tevékenységeket, ünnepeket, kirándulásokat, hogy sok lehetőséget adjunk a 
találkozásra szülők, gyerekek, pedagógusok között. A meleg, biztonságot adó osztályközösségek kialakítása 
mellett gondosan ápoljuk az osztályok közötti kapcsolatokat is. A napi ritmusba közös kezdést, közös 
étkezést illesztünk, a tanterv adta lehetőségek szerint vegyes korosztályú tanulócsoportokat is szervezünk. 
A felnőttek szülői esteken, fogadóórákon, szellemi műhelymunkákon és az iskolagyűlések során is együtt 
dolgoznak. 

 

     A pedagógusok helyi intézményi feladatai, osztálytanítói munka tartalma, feladata  
 

Az iskolánkban tanító pedagógusok minden tanév végén munkakörüknek megfelelő továbbképzésen 
vesznek részt, biztosítva a szakmai frissességet, felkészülést az új tanévre. Heti rendszerességgel stúdiumot, 
gyermek vagy osztálymegbeszélést tartanak a Tanári kollégium ülésein. Az iskola önigazgató, önszervező 
életében tevékenyen részt vállalnak. A szülőket folyamatosan tájékoztatják gyermekük tanulmányi 
eredményeiről, fejlődéséről. Iskolánkban minden pedagógus félévkor és a tanév végén részletes, önállóan 
megfogalmazott szöveges értékelést készít az általa tanított gyermekekről megfigyelései, tapasztalatai alapján. 
Szülői esteken és fogadóórákon szóban értékeli a tanulók munkáját.  

Iskolánk tanárai a rájuk bízott tanulókat a Pedagógiai Programban és a Waldorf Kerettantervben foglaltak 
szerint lelkiismeretesen tanítják, nevelik. Gondoskodnak a gyermekek személyiségének fejlesztéséről, 
tehetségeik kibontakoztatásáról, figyelembe véve az egyéni képességeket, a szociokulturális környezetet is. 
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A fejlődés érdekében együttműködnek iskolánk más pedagógusaival, a szülőkkel, szükség szerint 
külsőszakemberekkel. Pedagógusaink a gyermek testi-lelki egészségének megóvása érdekében minden 
lehetséges erőfeszítést megtesznek.  

Iskolánk osztálytanítói a szaktanárokkal és napközis nevelőkkel szoros együttműködésben vezetik az 
osztályközösségeket, ellátják az osztályfőnöki feladatokat, havi rendszerességgel szülői esteket tartanak, 
szerveznek, gondoskodnak az osztályokon belüli közösségfejlesztésről és a kiemelt figyelmet 
igénylőtanulókkal kapcsolatos feladatok megvalósításáról. Elvégzik az osztályok mindennapjaihoz 
kapcsolódó adminisztrációs feladatokat. 

   A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai:  

● A tanítási órákra való felkészülés, a tanítási órák órarend szerinti megtartása.  

● Oktató-nevelő munkája során megtartja a Waldorf pedagógia alapelveit és az iskola pedagógiai  
    programjában foglaltakat, mindenkor figyelembe véve a tanulók érdekeit.  

● A tanulók munkájának rendszeres értékelése az iskola által meghatározott értékelési metódus alapján.  
● A megtartott tanítási órák dokumentálása, a tanulók hiányzásainak bejegyzése.  

● Osztályozó vizsgák lebonyolítása.  
● Tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok.  

● Korrepetálással és felzárkóztatással kapcsolatos feladatok.  
● Felügyelet az iskolai méréseken.  

● Szülői estek, fogadóórák megtartása.  
● Részvétel a Tanári Konferencia értekezletein, megbeszéléseken.  

● Részvétel továbbképzéseken.  
● A tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor.  

● Osztálykirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése.  
● Iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel.  

● Részvétel a munkacsoporti megbeszéléseken.  
● Tanítás nélküli munkanapon a Tanári Konferencia által előkészített stúdiumokon való részvétel.  

● A tanári konferenciával egyeztetetten hospitálás az iskola tanítási óráin, illetve más Waldorf  
    intézményekben.  

● Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés.  
● Szertárrendezés, közreműködés a leltárak és tantermek rendben tartásában.  

● Osztálytermek rendben tartása. 

   Az osztálytanító legfontosabb helyi feladatai:  

● Osztályával részt vesz a pedagógiai program, a helyi tanterv, illetve az éves munkaterv szerinti  
   tanórán kívüli foglalkozásokon és iskolai rendezvényeken, ezekre a tanulókat felkészíti.  

● Rendszeresen – a tanítási időszakban legalább havonta egy alkalommal – szülői estet tart, amelyen  
   tájékoztatja a szülőket az osztály aktuális tanulmányairól, a Waldorf pedagógia vonatkozó elveiről és  

   módszereiről, az elért eredményekről és a felmerült nehézségekről.  
● Folyamatosan figyelemmel kíséri az osztály egésze és az egyes tanulók fejlődését, a tananyagban  

   történő előrehaladását, mindezekről rendszeresen feljegyzést készít.  
● Szervezi és irányítja az osztály közösségi életét: figyelemmel kíséri és segíti a közösség formálódását,  

   iskolán kívüli közösségi együttléteket szervez a szülői közösség bevonásával.  
● Meghatározza az osztályterem belsőképét. A kialakítási munkák elvégzésben, valamint az osztály  
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   használatában lévő tárgyak és eszközök karbantartásában és tisztántartásában szervezi és irányítja a  
   szülői közösséget.  

● Ellátja az osztályával kapcsolatos (hiányzások rögzítése, igazolások ellenőrzése) és a  
   munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb adminisztratív teendőket (törzskönyv, bizonyítvány). 

 
 

A helyi tanterv azon – kiegészítő – részei, melyek nem szerepelnek a Waldorf-kerettantervben: 
 

Helyi tantervünk „A magyar Waldorf iskolák kerettanterve” (1. Melléklet) alapján készült. Helyi tantervünk 
tartalmazza a Waldorf kerettanterv 2020 (mint választott kerettanterv) alapján a közismereti oktatás tanterve 
mellett a sajátos, komplex és minden tanulóra kötelező „Waldorf művészeti nevelés” tantervét is. A 
„Waldorf művészeti nevelés” tantárgyai a közismereti tárgyakkal egységes tantervet alkotva a kötelezőórák 
részei. 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. 

 

     Otthoni, házi feladatok rendje  
 

Iskolánkban az első két évfolyamon nem adunk házi feladatot, legfeljebb úgynevezett „szorgalmi” 
feladatokkal igyekszünk a tanulók érdeklődését az adott tananyag iránt felkelteni és fenntartani. 
3-4. osztálytól kezdve a napi rendszerességet is szolgálva 15-30 percnyi feladatot kaphatnak a tanulók, illetve 
a nyelvtanításban is szükség van a rendszeres gyakorlásra. 
6. osztálytól kezdve a tanítók és a szaktanárok egymással egyeztetve rendszeresen adhatnak házi feladatot a 
tanulóknak, de arra törekszünk, hogy ez naponta maximum fél-másfélórányi feladatot jelentsen. 
Hétvégére nem adunk házi feladatot, legfeljebb olvasási kötelezettségeik lehetnek a tanulóknak. 
Törekszünk arra - például a matematikában -, hogy heti feladatot adjunk, amit a hét egy adott napjától a 
következő hét adott napjáig kell a tanulóknak egyéni időbeosztásuk alapján elvégezniük. 
 
 
     Számonkérés, beszámoltatás, feladat-meghatározás  
 

a) A tanulók időről időre beszámolnak ismereteik alakulásáról.  
Az epochális rendben tanult közismereti tárgyak tanítására a reggeli tanórában kerül sor. A reggeli tanóra 
egy több részre tagolt 120 perces egység. A reggeli tanóra első felében általában úgynevezett ritmikus 
gyakorlatokra, vagy magasabb évfolyamokon retorikai gyakorlatokra kerül sor, amelyek időtartama és 
tartalma osztályfokonként és tantárgyanként változó. Ezt követi az előző nap tanultak átismétlése. Ez 
egyszersmind a szóbeli számonkérés egyik módja is. További szóbeli számonkérésre kerülhet sor csoportos 
és egyéni formában. A tanulók egyéni szóbeli beszámoltatása történhet előzetes felkészülés alapján is, 
kisbeszámoló vagy kisprojekt formájában. Az epochák során a tanulók epocha füzetet vezetnek. Ezek 
szerkesztése, megfelelő szintű helyesírással történő vezetése, esztétikus elrendezése írásbeli és egyszersmind 
esztétikai követelmény. Az epocha füzet tartalmát az epochát tartó tanár ellenőrzi és értékeli. Az írásbeli 
számonkérés másik formája az epochazáró tudáspróba, amely a tanult ismeretek elsajátításának szintjét 
hivatott ellenőrizni. Az epochában nyújtott teljesítményről részletes szöveges értékelés készül, amit a tanuló 
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a tanév végén kap meg. A több tantárgy tananyagát és művészeti gyakorlatát ötvöző projektmunkák 
bemutatása az iskola tanulói közösségei előtt is történhet. A közösségi értékelésnek ez a saját fejlesztésű 
módja tapasztalataink szerint nagymértékben javítja a tanulók önértékelését. A tanulók gyakran adnak 
számot egy-egy tanulási szakasz lezárásáról a közösség előtti bemutatók formájában (hónapünnep, 
évszakünnep, hagyományos közösségi és nemzeti ünnepek, drámanapok, vetélkedők, stb.). Bizonyos 
tanulmányi szakaszok lezárásaként (pl: nyolcadik osztály vége) a tanulók nagyobb szabású egyéni és 
osztályszintű csoportos zárómunkát készítenek írásban, művészi munkával kiegészítve, amelyet be is 
mutatnak diáktársaik, szüleik és tanáraik előtt. A csoportos záróprojekt hagyományaink szerint 
leggyakrabban színpadi produkció (színdarab, koncert stb.).  
 
b) A gyermekek terhelése otthoni írásbeli és szóbeli feladatokkal fokozatosan növekszik. A házi feladatok 
elkészítése részben az iskolában történik, részben pedig otthon. Mivel szorgalmazzuk a tanulók zeneiskolai 
tanulmányait, valamint iskolán kívüli sporttevékenységét is, a házi feladat mértékét ennek 
figyelembevételével kell meghatároznunk. Az osztálytanító figyelemmel kíséri a gyermekek tanulmányi 
leterheltségét, s az esetleges túlterheltségről beszámol kollégáinak, szükség esetén intézkedést kér a házi 
feladat(ok) csökkentésére. Lehetőséget kell biztosítani a tanulók szabad, kötetlen időtöltésére is. 

Harmadik osztálytól teret kap a tanulók írásos munkáinak ellenőrzése is, a tanító az órai, illetve házi 
füzetmunka megtekintésével ellenőrizni tudja, a gyermek hol tart az ismeretek és készségek elsajátításában. 
Míg a 3. osztályban ez még elsősorban a tanítónak segít a további fejlesztőmunkájának megtervezésében, 
4-5. osztálytól már a tanulók felé is kinyilvánítjuk a minimálisan elvárt s a ténylegesen teljesített szintet. Ha 
a diák az aktuális epocha vagy szaktárgyi füzetet illetőleg tudáspróbát nem megfelelő minőségben készítette 
el, a tanárral megbeszéltek szerint pótolnia vagy kiegészítenie kell.  

A tanulmányi munka szóbeli ellenőrzése a diákoknak az órákon aktuálisan adott hozzászólásai, válaszai, a 
csoportmunkában kifejtett tevékenységük, otthon előkészített feladataik szóbeli ismertetése, illetve egyénileg 
(vagy párban, csoportban) vállalt kiselőadásaik alapján történik. Az önálló előadások közül kiemelkednek 
azok, amelyeket a diákok a 8. osztály végén tartanak egyénileg választott és feldolgozott témáról. A diákok 
e szóbeli megnyilvánulásai pontos visszajelzésül szolgálnak a tanár számára a gyermek fejlődéséről.  

A tanulók munkájának értékelése pedagógiai tevékenységünk legfontosabb elemei közé tartozik. Minden 
körülmények között nagyra kell értékelnünk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a gyermekek haladásuk 
érdekében tesznek.  

A tanárok számára a diagnosztikus felmérés és értékelés a meglévő képességek és tudás megállapítására 
szolgál, a további munka irányítására vonatkozó következtetések és tervek kidolgozására. Új tanuló illetőleg 
új tanár belépésekor, valamint epochák és tanévek kezdetekor időszerű. 

 

     A magasabb évfolyamra lépés feltételei 
 

Tanulóinknak az epochákon részt kell venniük, epochafüzeteiket koruknak megfelelő minőségben el kell 
készíteniük. A tanultakról számot adnak, melynek formáját az epochát tartó tanár szabja meg. Ha a Waldorf 
kerettanterv 2020-ban meghatározott továbblépéshez szükséges minimum követelményeket teljesíti a 
tanuló, akkor magasabb évfolyamra léphet. 
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     A tanulók munkájának értékelési módja, a magatartás és szorgalom minősítésének elvei  
 

Iskolánk az alsó tagozatos diákok tekintetében nem-kompetitív értékelési filozófiát követ, mely a közép 
tagozat végére a kooperatív értékelés felé mutat. Elutasítjuk a versenyt, az összehasonlítást. Az értékelés 
célja a bátorítás, az erőfeszítés jutalmazása.  

A diákok előrehaladásáról és fejlődéséről leíró, szöveges értékelést készítünk félévkor és a tanév végén. Az 
értékelés személyre szabott, a diákok teljesítményét önmagukhoz viszonyítjuk. A szöveges értékelés 
megfogalmazásának minden esetben személyre szólónak, motiválónak, pontosnak és konkrétnak kell lennie. 
Kerüljük a minősítést, a személyiség egészének jellemzésére törekszünk.  

Iskolánkban hagyományos értelemben vett dolgozatírás, feleltetés nincs. A tanítók a tanulókkal való aktív 
együttlétben igyekeznek megismerni a diákok elmélyülésének mértékét az adott tananyagban. Az irányított 
beszélgetések, a füzetmunkák ellenőrzése során is képet alkothatnak a pedagógusok a tanulók 
előrehaladásáról. Középtagozaton elfogadott a tanulók felkészültségének írásbeli ellenőrzése elsősorban az 
esszészerű, önálló fogalmazások íratásával, esetleg tesztek segítségével. Hatodik osztálytól ezeket 
százalékban kifejezve is értékeljük.  

A fejlesztő, segítő értékelés visszajelzés a diáknak, a tanulás folyamatára helyezve a hangsúlyt megmutatja 
számára, mennyire eredményes a munkája. Nem a teljesítményről ad elsősorban információt, hanem irányt 
mutat saját tanulása szabályozásához, a szükséges egyéni készségek kialakításához, a fejlődés, fejlesztés 
megtervezéséhez. Segíti, hogy a gyermek képes legyen válaszokat, stratégiákat keresni a megoldandó 
problémákra, motiváltságát megőrizze vagy növelje, reális énképet alakítson ki.  

Az értékelés sokoldalú, átfogó, a korábbi individuális teljesítményhez viszonyítva, a gyermek „önmagához" 
mért fejlődését vesszük elsősorban figyelembe, lehetőleg a pozitívumokat emeljük ki és javaslatokat teszünk. 
Az értékelés tartalma kiterjed a szociális kompetenciákra is.  

Az összegző értékelések az epochák és szaktárgyak témazárásakor, illetve a tanév végén szintén a fejlődés 
támogatásának szolgálatában állnak. 

   A magatartás és szorgalom minősítésének elvei: 

Magatartás:  

● Az iskola házirendjének betartása.  
● Szociális kapcsolatok a tanárokkal és a diáktársakkal.  

Szorgalom:  

● A tanórákon való aktív részvétel.  

● A művészeti és gyakorlati órákon figyelem és igyekezet a munkában.  
● A tantárgyakhoz kapcsolódó témákban egyéni kutatómunka, kiselőadás. 

 

   A kerettanterv alapján meghatározott nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének felhasználása  

A kerettanterv alapján meghatározott nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének felhasználására 
iskolánk szakköröket szervez. A szakköröket a tanulók és szülők igényei alapján pedagógusok vezetik, 
szervezik. A szakkörök éves munkatervét a Tanári Konferencia a tanévnyitó értekezletén fogadja el. 
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     Tankönyvellátás  

 

A Waldorf pedagógia módszeréből eredően az alsó tagozaton (1-4. osztály) semmilyen tankönyvet nem 
használunk. A gyerekek a maguk készítette egyedi epocha füzetekből tanulnak. Az epocha füzetek készítése 
elősegíti a tudás mélyülését, megmozgatja a gyermekek belsőerőit. Ez a mód lehetőséget ad az osztálytanító 
számára, hogy a tanítás napi gyakorlatát önmagából és osztályának gyermekeiből merítse, valamint önálló 
kutatásra és gondolkodásra ösztönöz. Középtagozaton (5-8. osztály) segédkönyvek, munkafüzetek, 
olvasókönyvek segíthetik a tanulást. 

 

     Mindennapos testmozgás (Testnevelés)  

 

A mindennapi mozgás célja:  
• Tanulóinkban tapasztalati úton felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt.  

• A testmozgás segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi életéhez szükséges alapvető készségeket: 
akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka 
szerepe, az egészséges önbizalom, a céltudatosság.  
• Megismertetni a tanulókat a társadalmi élet alapvető elvárásaival, a megfelelő viselkedéskultúrával, az 
alapvető erkölcsi követelményekkel.  
 

   Foglalkozások: 

Iskolánk tanulói számára a mindennapi testedzést a következő foglalkozások biztosítják:  
1-4. évfolyamon:  

● Heti 2 testnevelés, illetve 3. évfolyamtól Bothmer gimnasztika, kiegészítve 1 óra szabad mozgással, 
sétával és 1 euritmia óra.  

● A főoktatás keretein belül 30 percet irányított mozgásra fordítunk.  
5-8. évfolyam:  

● Heti 3 Bothmer gimnasztika és 2 euritmia óra.  
● Iskolai sportköri foglalkozások. 

 

     Művészeti nevelés: 

 

A Waldorf-pedagógia egyik alappillére a művészeti nevelés. Alapelgondolásunk, hogy a művészetek általi (s 
nem művészetre, művésszé!) nevelésnek, ugyanúgy, mint a mindennapi testmozgásnak, döntő szerepe van 
az akarati nevelésben. Az általános Waldorf-képzés tizenkét éve alatt a zenei, képzőművészeti, drámai és 
tánc(-mozgás)-művészeti képzésnek is szerepe van. Nem „csak” egyiknek vagy másiknak, hanem arányosan 
megalkotva egy-egy évfolyam pedagógiai munkáját: mindegyiknek a tizenkét évfolyamon keresztül. A négy 
művészeti szakág minden évfolyamon általánosan megjelenik a kerettantervben. Kialakult képességeikről 
évszak ünnepeken (hóünnepek) előadásain, belső iskolai kiállításokon, kis-koncerteken, drámabemutatókon, 
s nem utolsó sorban nyolcadikos zárómunkáik elkészítésekor és az összművészeti erényeket felmutató 
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színdarab bemutatóikon tesznek tanúbizonyságot. A cél természetesen a világ jelenségeire nyitottabb, illetve 
a zajló életbe beépülni tudó, alkotó-tevékeny személyiség életre segítése. 

 

     A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése  
 

A tanulmányi munka ellenőrzése az alsóbb osztályokban (1. és 2. osztály) elsősorban a mindennapi 
gyakorlatban történik, a tanár figyelemmel kíséri a gyermek részvételét az órák ritmikus részében, s az egyéb 
tanulási tevékenységekben. A tanár a megfigyelés során képet kap a gyermek haladásáról, majd 
következtetéseket von le arra vonatkozólag, hogy milyen segítségre van szüksége a tanulónak ahhoz, hogy 
tovább fejlődhessen. A művészeti és kézműves tárgyak esetében a gyakorlatban történő ellenőrzés a 
magasabb osztályfokokon továbbra is elsődleges marad.  

 

     A szöveges értékelések érdemjeggyé történő átalakításának elvei 
 

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

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

–     A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket biztosan teljesítette. (5) 

–     A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket elérte. (4)  

–     A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket részben teljesítette. (3)  

– A továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket elérte. (2)  
 

A szöveges értékelésnek érdemjeggyé történő átváltásának elve az 5-8. évfolyamokon 

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

– A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket biztosan teljesítette, és biztonsággal képes egyéni vagy csoportos    
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   önálló munkában részt venni.  (5) 
– A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket elérte, és kevés segítséggel képes egyéni vagy csoportos önálló  
   munkában részt venni. (4)  
– A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket részben teljesítette, és nagyobb mértékű segítséggel képes egyéni  
   vagy csoportos önálló munkában részt venni. (3)  
– A továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket elérte, és nehezen, sok segítséggel képes egyéni vagy csoportos  
   önálló munkában részt venni. (2)  
A félévi értesítőben, illetve az évvégi részletes szöveges bizonyítványban a pedagógusaink a fenti elvekkel 
összhangban lévő kifejezéseket, jelzőket használnak a tanulók teljesítményének értékelésére, amelyek 
meghatározóak a szöveges értékelésnek érdemjegyekre történő átváltásakor. 

A tanulók teljesítményének értékelése során meg kell vizsgálni, milyen mértékben sajátította el az új 
ismereteket, birtokába jutott-e az ismeret-, és tapasztalatszerzés aktuális formáinak, képes-e a szerzett 
tapasztalatok, ismeretek elvárt alkalmazására és bemutatására. Hol tart, illetve hová jutott el a fejlesztett 
szociális és individuális képességek tekintetében és a többi, adott tantárgy által ápolt kulcskompetenciához 
tartozó képességek, készségek terén. 
A szummatív értékelés során a tantárgyi tartalom válik dominánssá, mely a korábbi évfolyamokon is 
megjelenhetett már százalékos formában kifejezve. A százalékos értékeknek a záróvizsgák rendjéhez 
igazodó átváltásával születhetnek meg az osztályzatok.  

A százalékos formában megjelenő értékelések átváltása érdemjegyekké: 

80–100% elérése esetén jeles (5) 
60–79% elérése esetén jó (4) 
40–59% elérése esetén közepes (3) 
25–39% elérése esetén elégséges (2) 
0–24% elérése esetén elégtelen (1) 
 
 

     Kiemelt figyelmet igénylőtanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje  
 

Inklúziós stratégiák, programok 

A kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek inkluzív szemléletű nevelésének 
megvalósulása érdekében iskolánkban a Waldorf-pedagógia erre vonatkozó alapelveit messzemenően 
figyelembe vesszük (lásd a Pedagógiai Program Különleges bánásmódot igénylő tanulók a Waldorf-iskolában részét). 

A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján kiemelt figyelmet igénylő tanulóknak 
tekintjük: a) Különleges bánásmódot igénylő tanulók, sajátos nevelési igényű tanulókat, beilleszkedési, 
magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanulókat, és a kiemelten tehetséges gyermekeket. b) A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeket. 

A kiemelt figyelem és különleges bánásmód igénye a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, 
nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, 
habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé.  

Az iskolánk a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését, oktatását célzó 
programját az erre vonatkozó hatályos jogszabályokra támaszkodva, elsősorban a 32/2012. (X.8.) EMMI 
rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
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oktatásának irányelve kiadásáról (későbbiekben Irányelv), valamint a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
alapján készítette el, szem előtt tartva a Waldorf-pedagógia szemléletét, és a Waldorf kerettanterv 2020 
iránymutatásait is.  

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.  

Iskolánk szakember ellátottsága és tárgyi feltételei révén az alábbi sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
nevelés-oktatását tudja felvállalni: a) enyhén értelmi fogyatékos tanulók b) autizmus spektrum 

zavarral élő tanulók c) egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló.  

Ehhez a következő feltételek meglétére van szükség: a családtagok részéről egyértelmű szándék a 
szakemberekkel való szoros együttműködésre és a gyermek intenzív támogatására. Az iskola részéről a 
speciális módszertanban jártas pedagógus és/vagy asszisztens, jól előkészített, ütemezett egyéni fejlesztési 
terv, speciális eszközök, módszerek és környezet, együttműködés a családdal, a befogadó gyermekcsoport 
nevelése a pozitív hozzáállásra, elfogadásra, folyamatos támogatásra, a szakértői csoporttal való intenzív 
kapcsolattartás. Szakértői, pedagógiai-nevelési tanácsadó csoport, amely rendelkezésre áll a szülők 
felvilágosításában, a pedagógusoknak nyújtandó szakmai tanácsadásban, problémakezelésben, a fejlesztés 
irányának kijelölésében, követésében. A fenti feltételek mellett is szükséges az integráció fokozatos 
megkezdése, a szociális, kommunikációs és kognitív deficitek figyelembevétele, az egyénre szabott mérés, 
tervezés, fejlesztés, a tananyag szűrése (egyes tantárgyakból, tananyagrészekből felmentés), továbbá a 
fogyatékosságot kompenzálandó alternatív eszközök, módszerek igénybevétele egyéni szükségletek szerint. 

Iskolánk feladatának tartja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 
egyéni szükségleteinek megfelelő, befogadó nevelését, oktatását is: Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel 
küzdő tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján - 
az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, illetve a személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, 
de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar komplex jelenség, amelyben 
értelmi, érzelmi és akarati tényezők is ötvöződnek. Feladataink a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral 
küzdő tanulók ellátásában: a pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolat felvétele és szakértői vélemény 
kérése, a szakértői bizottságok javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a tanuló támogatása, 
osztályközösségben történő segítése, és kapcsolatainak javítása osztály- és iskolatársaival a pszichológus és 
a fejlesztő pedagógusok közreműködésével. A tanulók részleges kiemelésével, egyéni, illetve kiscsoportos 
fejlesztésével, korrepetálással a tanulási lemaradás kompenzálására, kiscsoportos fejlesztések, 
felzárkóztatások biztosításával, tanórai differenciált oktatás segítségével, felzárkózást segítő technikák és 
módszerek, módszerkombinációk alkalmazásával, a tanulók differenciált fejlesztésének támogatása.  A 
fejlesztő munka különböző színtereken, párhuzamosan, egymást megerősítve folyik. A fejlesztés 
tudatosságát az egyéni fejlesztési terv biztosítja, amely személyre szólóan, a tanulói problémájára fókuszálva 
kerül kidolgozásra, és a fejlesztés biztosításának ütemterve.  

A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk. 

• Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer, 
konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiánya, szabálytartás hiánya), 
illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás, agresszivitás, stb. 
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• Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció-diszlexia, diszgráfia, figyelem-hiperaktivitás, 
kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás fejletlensége, csak szekunder jellegű 
memória). 

• Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- és 
figyelemhiány, túlzott elvárások stb.). 

A további célok csak az okok (részleges) elhárításával érhetők el, ennek megfelelően a fenti csoportok 
mindegyike számára más-más feladatok adódnak.  

Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi–
lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és környezetével egyensúlyban éljen.  

A különleges bánásmódot, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek körébe tartoznak az iskolánkba járó 
tehetséges gyermekek is. Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos 
fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy több 
területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb 
intelligencia, magas fokú kreativitás, a következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, 
előítéletektől való mentesség, bizonytalanság tolerálása, becsvágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, 
folyamatos kommunikáció. A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy 
tanulóink használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert. Mindehhez szükséges az egyéniség, személyiség 
erőteljesebb fejlesztése, a magasabb szintű gondolkodási képességek erősítése, a természeti és gazdasági 
jelenségek értelmezése, a problémamegoldási technikák megismertetése, igazi műveltségélményhez juttatás. 
A tehetség kibontakoztatását serkenti a megfelelő légkör megteremtése, a motiváció, a pedagógus ösztönző 
attitűdje, a bizalom, a megfelelő szervezeti strukturáltság, a játékosság, amelyek mind a Waldorf-pedagógiára 
is jellemző sajátosságok. A tehetség kibontakoztatását gátolja a kreativitás lebecsülése, a túlzott fegyelem, a 
teljesítménykényszer. A tehetség azonosítása iskolánkban a pedagógusok érzékeny figyelme, 
együttműködése, a gyermekmegfigyelések, a szülőkkel, a gyermekekkel foglalkozó iskolán kívüli 
szakemberekkel való intenzív kapcsolattartás útján történik. Legfontosabb feladatunk, hogy minden 
gyermek felfedezhesse egyéni adományait, speciális képességeit, készségeit, és lehetősége legyen ezek 
kibontakoztatására, megmutatására az iskolai közösségben is. A kiemelten tehetséges gyermekek nevelésénél 
a tehetség kibontakoztatása mellett arra törekszünk, hogy képességeiket a közösség szolgálatába tudják 
állítani. A tehetséges tanulókkal való bánásmód része a tanítási órán differenciált feladatok biztosítása. 
Megvalósulhat a tantervdúsítás, a tananyag gazdagítása. Egyes anyagrészekkel elmélyültebben 
foglalkozhatnak, gazdagíthatják a követelményrendszert, projektet készíthetnek, gyűjtő- és kutatómunkát 
végezhetnek, szakkörökön, klubokon vehetnek részt. 

A Waldorf-iskolában ideálisnak tartjuk, ha az osztályokba a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből sikerül 
gyerekeket felvenni, az osztályközösség leképezheti a társadalom összetételét. Ez önmagában komoly nevelő 
erő. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos legalapvetőbb pedagógiai feladat 
a gyermek és körülményeinek megismerése, fejlődésének folyamatos követése. Arra nincs módunk, hogy a 
tanulók iskolán kívüli (családi, szociális, stb.) problémáit megoldjuk, de arra törekednünk kell, hogy a 
felmerülő problémák hatásait csökkentsük, hogy ezen gondok ne akadályozzák az iskolai munkát, a gyermek 
egészséges inkarnációs útját ne zavarják meg a családban zajló folyamatok. Reális és pozitív alternatívákat 
szeretnénk adni diákjaink családjainak gondjaik megoldásában. Mindemellett célunk egy szociális támogató 
rendszer létrehozása, amely a társadalmi hármas tagozódás jegyében a gazdasági tehervállalást a testvériesség 
elve szerint valósítja meg intézményünkben. 
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A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátását iskolánkban a gyermekvédelmi felelős 
koordinálja, de a gyermekek segítése minden pedagógus közös feladata. Legfontosabb eszközünk saját 
személyiségünk fejlesztése. A pedagógusaink minden helyzetben igyekeznek a gyermek emberi méltóságát 
tisztelő magatartást tanúsítani, saját személyiségükön tudatosan alakítani, nehézségeiket felvállalni és azokkal 
hatékony megküzdési stratégiákkal úrrá lenni. Reméljük, hogy így követendő példaképpé válunk a gyermek 
számára, és észrevétlen közvetítjük a gyermek számára a világ szépségébe, jóságába, igazságába vetett 
hitünket, amely képes átemelni a nehézségeken az életút folyamán. Fontosnak tartjuk a prevenciót, amely a 
szociális problémákkal küzdő családokból iskolánkba járó gyerekek életkörülményeiben, fejlődésükben 
tapasztalható előidéző okok megváltoztatására kell, hogy irányuljon. Ebben a folyamatban az 
osztálytanítóknak jelentős szerepe van. A gyermekek megfigyelése, a reggeli beszélgetőkör tartása, a 
családlátogatások, konzultáció az osztályban tanító kollégákkal, a gyermekmegbeszélés olyan források, 
amelyek révén érzékelhetőek a felmerülő problémák, és kezelhetőekké válnak. Az osztálytanító 
kompetenciája, hogy idejekorán felfedezze a tanulási nehézségeket, tanulási zavarokkal veszélyeztetett 
tanulókat, és elindítsa a segítségnyújtás megfelelő formái felé a gyermeket. Ez az alsó tagozat egyik kiemelt 
feladata, kiváltképp a kezdő szakaszban. Az időben nem felismert és nem kezelt tanulási problémákkal 
küszködő gyerekek bizonyítottan először az iskolában, később a társadalomban is perifériára szorulhatnak. 
Hajlamosabbak a különféle devianciákra, különösen, ha a családi háttér is kedvezőtlen. E területen fontos a 
szoros kapcsolat, közös munka a fejlesztő pedagógusokkal, gyógypedagógussal, szükség esetén 
pszichológussal, szociálpedagógussal kapcsolat kialakítása. Fontos az ezzel kapcsolatos továbbképzéseken, 
tanfolyamokon való részvétel. A Waldorf-pedagógia a test-lélek-szellem alapján felépülő komplex 
személyiségfejlesztő- és sokszínű tevékenységi-rendszere, az évkörrel való együttélés biztosítása preventív 
és megtartó erővel is bír a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése során. 

A szülői esteken, fogadóórákon, családlátogatásokon folyó beszélgetések a szülőkkel, szükség esetén 
előadások tartása, szervezése nevelési problémák, a család jelentősége, társadalmi veszélyek témakörében 
szintén az osztálytanítók lehetőségei a preventív és segítségnyújtó folyamatban egyaránt. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek való segítségnyújtást csak a szülő – gyermek, 
szülő – tanár, tanuló – tanár, tanár – tanár, tanár - hivatalos szervek (gyámügy, rendőrség, stb.), tanár - 
megelőző szervezetek (családsegítő szolgálat, drogambulancia, pszichológus, stb.) megfelelő szintű és 
minőségű kapcsolataira való figyelemmel és együttműködésével tudjuk megvalósítani. 

Probléma érzékelése esetén erősítenünk kell az iskola és a szülői ház kapcsolatait. Szükség esetén fogadóórát, 
szülői estet kell tartanunk. Szükséges, hogy a felmerült gondokról a tanárok tájékoztassák egymást a Tanári 
Konferencián, hogy szükség esetén intenzív kapcsolat legyen a megelőző szervezetek, a gyermekvédelmi 
felelős és az osztálytanító között. 

 A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatainak tekintjük a tanulók elemi szükségleteinek (élelem 
/kedvezményes étkeztetés/, ruházat, tanszer, tankönyv /tartós tankönyv biztosítása/, pihenés), ellátásának 
segítését; a tanuló egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítását és testi épségének óvását; a 
tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérését; intézményes ellátását az iskola valamennyi 
szolgáltatásának biztosítását a tanuló igénye szerint; a család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a 
különféle támogatások pénzbeli és természetbeli felkutatását, a hozzájutás segítését, támogatását, valamint 
tanácsadást a családellátó tevékenységhez; segítségnyújtást a kulturált szabadidő eltöltéséhez az életkoruknak 
megfelelő rendezvényeken történő részvételhez; gyors és hatékony intézkedést eszközölni a gyermeket 
veszélyeztető helyzetben;  az alapvető emberi, ezen belül a gyermeki jogok ismertetését a szülőkkel és a 
gyerekekkel; a jogorvoslati lehetőségek ismertetését, de szem előtt tartva, hogy jogorvoslat a többi tanuló 
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érdekeinek a mérlegelésével történhet; folyamatosan ellenőrizni a tanuló eredményeit, a rendszeres iskolába 
járást, szükség esetén eljárást kezdeményezni. 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek szintén a gyermekvédelmi feladatok részét képezik. 
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekekkel és a szülőkkel való mindennapos, nyílt 
kommunikációra, amely a felvételi folyamattól kezdve végigkíséri tanulóinkat. Ez nagy előnyt jelent a 
szociális problémák és a megváltozott életkörülmények feltérképezésében és a segítségnyújtásban. A 
segítségnyújtás keretében az iskola napközis ellátást biztosít; tanácsadást tart, családlátogatást kezdeményez; 
a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi előmenetelét hangsúlyozottabb figyelemmel kísérjük, segítjük a 
gyermek pályaorientációját; szükség esetén a Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartást; külön térítési 
díjat nem igénylő, a szabadidő eltöltését, érdeklődés, tehetség kibontását segítő szolgáltatásokat biztosítunk: 
szakkörök, korrepetálások, sportkör formájában. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása, a fogyatékosság típusához igazodó 

fejlesztő programok 

 

1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

 

1.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik az 
idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a 
kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, tanulási nehézségeket, tanulási 
képességzavart mutatnak. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása 
elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal állapítható 
meg a kognitív funkciók lassúbb fejlődése, valamint más, nem intellektuális területeken jelentkező eltérések. 

 

1.2. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb érzékszervi, 
motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy oksági 
összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen egyéb hatásokra alakulnak ki. 
Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a 
figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális 
alkalmazkodás fejlődésének eltérései. Ezek változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek 
meg, a tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai tanulás 
eredményességét. A nevelésükhöz szükséges feltételek: 

• a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta, 
gyógypedagógus foglalkoztatása, 

• speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve 
• a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások biztosítása. 
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Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése nevelési igényeinek megfelelő gyógypedagógiai nevelés, 
oktatás és terápia hatására a mentális képességek területén is számottevő lehet. 

 

1.3. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

1.3.1. Alapfokú nevelés – oktatás szakasza - alsó tagozat (1–4. évfolyam): 

Ezen a tagozaton a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A 
tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák 
alkalmazását teszik szükségessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki 
tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló 
fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a pedagógiai 
folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. Az alsó tagozat első évfolyamán lehetséges – a Nemzeti 
alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve – egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél 
hosszabb időtartamot tervezni. A hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák 
eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, 
állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási tevékenységre készteti a tanulókat. A gyógypedagógiai 
nevelésnek az egész személyiség fejlesztésére kell törekednie. Ezen a tagozaton nagyobb hangsúlyt kap a 
tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítása és megerősítése. Az iskolák helyi 
tantervükben határozzák meg azokat a pedagógiai diagnosztikán és fejlesztési stratégián alapuló konkrét 
gyógypedagógiai eljárásokat – szükség esetén terápiákat –, amelyek az iskoláskor kezdő éveiben hatékonyan 
segítik a készségfejlesztést. Az iskolatípus módosításának esetenkénti szükségessége folyamatos 
gyógypedagógiai diagnosztizálás nyomán a tanítás-tanulás folyamatában állapítható meg biztonsággal. 

 

1.3.2. Alapfokú nevelés – oktatás szakasza - középtagozat (5–8.évfolyam): 

A középtagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesztésére, a 
szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra 
épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A tanítás-tanulás folyamatában előtérbe kerül a 
verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelően, differenciált módon jelen van a manipulációs és a 
képi szint is. 

 

1.4. Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése 

Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelésében az Irányelvben leírtakat 
kell alkalmazni, figyelembe véve a befogadó intézmény pedagógiai programját, sajátos nevelési igényű 
tanulókra irányuló helyi tantervét. A befogadó intézmény pedagógiai programjában – az Irányelv 1. 
fejezetében leírtak alkalmazásával – szerepelnie kell a fogyatékos tanuló nevelése-oktatása sajátos elveinek, 
és figyelembe kell vennie a tanulást, fejlődést nehezítő körülményeket is. Ezen belül fontos meghatározni és 
biztosítani azokat a segítő eljárásokat, amelyek az eredményes integráció feltételei lehetnek. A fejlesztéshez, 
habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások vezetéséhez, az egyéni fejlesztő programok kimunkálásához, 
a tantárgyak fejlesztési feladatainak megvalósításához a szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai 
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tanár gyógypedagógus együttműködése szükséges. Amennyiben a tanuló állapota megkívánja, úgy más 
szakembert (pl. terapeuta, logopédus, pszichológus, orvos, konduktor) is be kell vonni a fejlesztő munkába. 

 

1.5. A Nat alkalmazása 

1.5.1. Fejlesztési területek – nevelési célok 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési területek megegyeznek a Nat-ban 
leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni sajátosságokhoz igazodóan 
módosul. 

 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül képessé kell tenni a 
tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban elfoglalható helyük reális felismerésére, a társadalmi 
színtereken való eligazodásra. Ki kell alakuljon a tanuló attitűdje, viszonya önmagához, szűkebb és tágabb 
környezetéhez, a történelmi múlthoz.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Felkészítés a felnőtt lét és a tágabb környezet közügyeinek megismerésére, az állampolgári jogok és 
kötelezettségek érvényesítésére. A demokratikus jogok gyakorlására ajánlott iskolai szintéren belül 
lehetőséget adni (diákönkormányzat). 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A megfelelő önértékelés, a saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, mivel a társas 
kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges a reális énkép, a 
megfelelő önismeret. Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, a belső kontroll erősítése, 
az önbizalom fejlesztése. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek megelőzése kiemelt feladat. Az 
erőnlétnek és a fizikai állóképességnek, mint a munkavégzés alapvető feltételének kiemelt szerepe van a 
tanulók társadalmi beilleszkedésében. Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell helyezni a fizikai képzésre és a 
rendszeres testedzésre. 
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Családi életre nevelés 

A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének és testi-lelki 
egészségének, közösségi létének alakításában. Nagyon fontos harmonikus családi minták és erkölcsi normák 
közvetítése s családi életre nevelésben, a felelős párkapcsolatok kialakításában, az esetleges családi életükben 
felmerülő konfliktusok kezelésében. Kiemelt feladat az önálló életvezetésre való felkészítés. Ennek meg kell 
jelennie a nevelés-oktatás teljes intervallumában, s kiemelten fontos szerepet kap a gyakorlás, a saját élmény, 
a tapasztalat. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A személyiségfejlesztő nevelés az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál különös jelentőséggel bír a másság 
elfogadása, a betegség, sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt érző, segítő magatartás kialakítása. A 
szociális érzékenység, az együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megoldás 
képességének kialakítása. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Elengedhetetlenül szükséges a személyes megtapasztalás, környezeti ártalmak és az emberi élet 
szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítás, a helyes szokásrend kialakítása. Ehhez fontos a környezet 
adott szempontok alapján történő megfigyelése, a következtetések közös levonása. A szorosan vett 
természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként kell jelentkezzen. 

 

Pályaorientáció 

Az eltérő képességű tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest az iskolának feladata a munka világáról 
képet nyújtani. A tanulók képességeinek és érdeklődésének megfelelően segíteni kell pályájuk kiválasztására, 
és az ehhez kívánatos képességeket szükséges fejleszteni. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A lehetőségekhez igazodóan fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági helyzet adta 
lehetőségekre (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok), ennek megfelelően célszerű 
a gyakorlatot, gyakorlati hátteret (munkamegosztást, családi életet, ház körüli tevékenységeket, a fizetés 
beosztását, hivatalos ügyintézést) előnyben részesíteni. A tanulóknak ismereteket kell szerezni a célszerű 
gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás területén. A saját felelősség, az értékteremtő munka felismerése. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Képességeiknek megfelelően értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Ismerjék az ismeretszerzési, 
művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési lehetőségeket. Tudatosuljon bennük az ezekben az 
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alkalmazásokban lévő veszélyforrások, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmi érintkezés 
megkülönböztetése. 

 

A tanulás tanítása 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál fontos az egyénre szabott motiváció, az egyéni tanulási módok 
feltárása és biztosítása. Felkészítés a társadalmi integráció és a munkaerőpiacra történő sikeres belépés 
szempontjából kiemelten fontos, egész életen át tartó tanulásra. 

 

1.5.2. Kulcskompetenciák 

Az Európai Unió országaiban megfogalmazott, a Nat-ban alapvető célként meghatározott 
kulcskompetenciák fejlesztése az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált (inkluzív) és a gyógypedagógiai 
intézményekben megvalósuló nevelési formáiban egyaránt fontos nevelési-oktatási elvárásként jelenik meg. 
Ennek biztosítása elengedhetetlen a társadalmi integráció szempontjából, s különös hangsúlyt kap az önálló 
életvezetés, a munka világába való beilleszkedés érdekében. 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Szemléleti és módszertani alapelv, hogy a tananyag – a tanítási tartalom – eszköz a tantárgy nevelési feladatai 
megoldásában. Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a 
beszéd centrikusságot kell előtérbe helyezni. A beszédértés és beszédprodukció fejlesztése az elsődleges 
feladat. Az anyanyelv elsajátítása során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett - alapelv, 
hogy esetükben a nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a 
folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. Az anyanyelv 
tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja a kívánt eredményt, amely (az egyén képességének és 
beszédállapotának figyelembe vétele mellett) a beszédnek, mint összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, 
s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, 
rábeszélés) és alaptípusaiban (élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia az enyhén értelmi fogyatékosok nevelésében 
egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, figyelem, emlékezet fokozott fejlesztése 
mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák meg. A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a 
hosszabb időkeretre, a folyamatos gyakorlásra, játékos keretek között történő megvalósításra, 
helyzetgyakorlatokra. 
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Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia fejlesztése során elsajátíthatók és gyakorolhatók a gondolkodási műveletek (pl. 
problémamegoldó gondolkodás), továbbá a funkcionális képességek (érzékelés, észlelés, felidézés, 
emlékezés, figyelem, képzelet). A matematikai kompetencia birtokában az enyhén értelmi fogyatékos tanuló 
rendelkezik azzal a képességgel, hogy a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyait felfedezi, képessé 
válik arra, hogy a tapasztalások útján megszerzett matematikai tudást praktikusan fel tudja használni a 
társadalmi lét különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanítás- tanulás folyamatában döntően a 
társadalmi lét során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a 
konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat és a 
stratégiahasználat kialakítása. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál a gyakorlati jellegű 
természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben előforduló természettudományos 
jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az egységes természettudományos világkép 
kialakítása. Kiemelt feladat a tanulók egészségvédelmi, betegségmegelőzési és környezeti ismereteinek 
bővítése. 

 

Digitális kompetencia 

Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve középpontban a 
munkához, az életvitelhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és 
készségfejlesztés áll. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A szociális kompetencia segíti az enyhén értelmi fogyatékos tanulót abban, hogy megtalálja helyét, feladatát 
a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Felkészül a közügyekben való aktív részvételre. 

 

Az állampolgári kompetencia 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai- pszichológiai jellemzőit figyelembe véve a 
tartalmakat sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva biztosítja. Az önismeret, a 
kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi beilleszkedést. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek, képességek és attitűdök 
alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanítási-tanulási folyamatban 
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az enyhén értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek tükrében ismerje fel lehetőségeit, 
próbálja elérni céljait. Tudja fogadni mások segítségét. Tudjon segítséget kérni és adni. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás fejlesztése. Az eredetiség és 
ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem csak az intellektuális tényezők 
függvénye, nagy szerepe van benne a motivációnak és az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, 
megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzés. 

 

Hatékony önálló tanulás 

A hatékony önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni. Az írás, olvasás, 
számolás, az IKT eszközök használata, amelyek lehetővé teszik, hogy képes legyen az enyhén értelmi 
fogyatékos tanuló önálló ismeretek szerzésére. Képes legyen felismerni, hogy miben tud elsajátítani új 
ismereteket, és tudjon segítséget, tanácsot, információt kérni. Legyen képes közös munkában, csoportban 
dolgozni. 

 

1.5.3. A Nat alkalmazása a tanterv készítésénél 

A helyi tanterv készítésénél a Nat-ban foglaltak az irányadók, de az egyes műveltségi területekhez rendelt 
tartalmak, és fejlesztendő készségek és képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) 
mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. A műveltségi területek tartalmai segítenek abban, hogy a 
tanulói képességek mind magasabb szintre fejlődjenek az egyénileg meghatározott lehetőségek határain 
belül. 

 

1.5.4. Műveltségi területek 

1.5.4.1. Magyar nyelv és irodalom 

A magyar nyelv a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze is. Az enyhén értelmi fogyatékos 
tanulók nevelésében kitüntetett helye van. Célja és feladata a szókincsfejlesztés és – gazdagítás, a növekvő 
igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi hátrányok csökkentése. Feladata az eredményes olvasás-, 
írástanulás feltételeinek megteremtése, e speciális készségek kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő szerepe 
van a nyelv rendszerére, a helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában. Az irodalmi ismeretek célja, 
hogy műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttassa a tanulókat a világról, az emberi természetről, az 
emberi létről, érzelmekről, a valósághoz való sokrétű viszonyulásról. A magyar nyelv és irodalom műveltségi 
területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás kialakításában, az önműveléshez szükséges képességek 
fejlesztésében. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 
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• az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése: – vizuális észlelés – 
jelfelismerés, – akusztikus észlelés – hangok differenciálása, – a beszédmotoros észlelés fejlesztése 

• a téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése 
• grafomotoros készségek fejlesztése 
• az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése 
• szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória fejlesztés 
• szövegösszefüggések megláttatása, szövegértés fejlesztése 
• a helyesírási szokások megerősítése 

 

Fejlesztési feladatok: 

• kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetekben 
• a tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási helyzetben és a spontán beszédben is 
• a kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés fejlesztése, gyakorlása 
• önismeret erősítése 
• véleménynyilvánítás, mások véleményének meghallgatása 
• a szövegtartalmat, a beszélő szándékát tükröző kommunikáció eszközeinek alkalmazása fokozódó 

önállósággal 
• figyelem, gondolkodás, emlékezőképesség, analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése 
• a tanulók passzív és aktív és szókincsének gazdagítása 
• összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett 
• az írás eszközszintű műveleteinek gyakorlatai: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai 
• mozgás, finommotorika, ritmusfejlesztés, szem-kéz koordináció, optikus differenciáló képesség, 

vizuális észlelés fejlesztése 
• az önkorrekciós képesség fejlesztése, hibakeresés, – javítás, helyesírási problémahelyzetek 

felismertetése 
• helyesírás fejlesztése másolással, tollbamondással, illetve emlékezetből történő írásbeli feladatokkal 
• vizuális, akusztikus, fonematikus észlelés, érzékelés fejlesztése 

 

1.5.4.2. Idegen nyelvek 

Az élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Az idegen nyelv 
tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés a nyelv tanulása iránt, sikerélményekhez juttatni a 
tanulót a későbbi nyelvtanulás érdekében. A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátításra épül. Az idegen 
nyelv elsajátítása során a tanulók olyan nyelvi tevékenységekben vesznek részt, amelyek értelmi szintjüknek, 
fejlettségüknek megfelelnek. A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut a játékos tevékenységeknek, 
az egyszerű élethelyzetek modellezésének, ismert helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő 
értelmezésének. Természetes része a tanuló tanórai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, amelyet 
párhuzamosan használnak az idegen nyelvvel együtt. A nyelvtanulás középpontjában a motiváció 
fenntartása, a hallott szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) megértése, fejlesztése áll. Az idegen nyelv 
olvasásának, írásának tanítása csak a tanulóban erősödő igény alapján kívánatos. Az idegen nyelv tanulása 
nem önmagáért történik, hanem az idegen nyelvi környezetben az elemi kommunikáció és kapcsolattartás 
érdekében, az egyszerű információk felfogása, megértése céljából. A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség 
van a hosszabb időkeretre, a folyamatos gyakorlásra. 
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Fejlesztési feladatok: 

a) Beszédszándék 

• az idegen nyelven történõ megszólaltatás gátlásainak oldása 
• szükségletek, motívumok felébresztése az idegen nyelv tanulása iránt 
• idegen nyelvű információhordozók iránti kíváncsiság felkeltése 
• az Európában való eligazodás, kommunikálás igényének felkeltése 

 

b) Beszédértés 

• az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, értelmezése 
• egyszerű – a témához kapcsolódó – kérdések felfogása, megválaszolása 
• kapcsolatfelvétel a tanult témakörökben. 
• kérdések, igények egyszerű kifejezése 

c) Beszédkészség 

• képesség – a tanult témákban – egyszerű kérdések megfogalmazására és azok 
megválaszolására 

 

1.5.4.3. Matematika 

A gyakorlás folyamán, a kognitív képességeket szem előtt tartva növelhetjük a tanulók intellektuális 
kapacitását. A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

• a tanulás eszközeinek célszerű használata 
• kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése 
• ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások szintjén 
• cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, megbeszélése, 

megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 
• tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, a látottak értelmezése, és a 

tapasztalatok összefoglalása 
• a mennyiségállandóság, a mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés képességének kialakítása 
• a matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése 
• a közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, szokások 

kialakítása 
• a tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének támogatása, 

értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése 
• az alkotás örömének átélése. Az érzelmi, akarati életük fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos 

értékek megismertetése, elfogadtatása 
• mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt és a tényleges 

megoldás összevetése 
 

Fejlesztési feladatok: 

• a térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás saját élményből 
kiindulva 
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• a megszerzett tudás, az elvont fogalmak, szabályok, összefüggések stb. felhasználása, kezdetben 
ismert, majd ismeretlen szituációkban 

• a problémamegoldó képesség megszerzése a próbálkozás útján, majd racionális szinten 
• kérdések megfogalmazásának, állítások bizonyításának, a véleményalkotás képességének kialakítása 
• a kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gondolkodási műveleteinek segítségével a matematikai 

fogalmak, a mennyiségi viszonyok, valamint a mennyiségállandóság fogalmának kialakítása 
• a számolási készség fejlesztése változatos gyakorlati feladatok segítségével 
• műveletek írásban való végzése, a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra (analógiákra) való 

emlékezés 
• cselekvési sorrend tervezése; megoldáskeresés: lehetséges megoldások kiválasztása, megoldása 

készen kapott sémák szerint, algoritmusok segítségével, később alternatív gondolkodás mentén 
• a feltételezés és a valóság összehasonlításának a képessége az eredmény helyességének megítélésében 
• a segítségkérés és – elfogadás képességének, valamint az együttműködési képesség fejlesztése, 

kialakítása 
• a gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok megnevezése, a lényeges jegyek kiemelése 
• a látottak elemzése, összehasonlítása, a különbségek felfedezése 
• a tájékozódási képesség fejlesztése térben, időben és a mennyiségek között a gyermek ismereteihez 

igazodva 
• a finommotorika, a térlátás, a szem-kéz koordináció fejlesztése 
• mennyiségek elképzelése, cselekvéshez, történéshez fűződő megfogalmazással 
• a tulajdonságok kiemelése, a tulajdonságok összehasonlítása, a különbségek felismerése 
• megadott szempont szerint összefüggések keresése a látszólag különböző dolgok között 
• a tapasztalatok gyűjtése alapján kérdések megfogalmazása 
• az ítélőképesség fejlesztése 

 

1.5.4.4. Ember és társadalom 

A tartalmak elsajátításakor figyelembe kell venni a tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit, ezért 
előnyben kell részesíteni a sajátélményű tevékenységeket. A személyes élmény segíti annak a belátását is, 
hogy a jelen eseményei nagymértékben a múlt eseményeinek eredményei, és mai életünk hatást fog 
gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára is, azaz a történelemnek, a társadalom eseményeinek mi magunk is 
részesei vagyunk. A fejlesztés kiemelt területként kezeli a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelést, 
a szociális érzékenységet, az értékvédő magatartás kialakítását, a környezetért érzett felelősséget. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

• az időészlelés fejlesztése saját élményen keresztül, majd pedig, az évtizedek, évszázadok, évezredek, 
az emberöltő megértése 

• az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, összefüggések 
felfedeztetése. Az egyén és társadalom kapcsolata, egyén, család, közösség, nemzeti társadalom, a 
világ nemzetei. 

• emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés technikájának 
fejlesztése. Az információ forrásainak megkülönböztetése, bizonyosan hiteles, nem bizonyosan 
hiteles, hiteltelen 

• a tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése 
• a kommunikációs képességek fejlesztése 
• a képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése 
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• tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, valóság és a fikció közötti 
különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása 

• a megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése 
• az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése 
• az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazása 

 

Fejlesztési feladatok: 

• régen és ma érzékelése, események beazonosítása saját élményből 
• a saját szerep, a saját feladat, a saját felelősség felismerése 
• a különböző közösségekben való létezés formáinak, lehetőségeinek ismerete 
• ismeretszerzés a szabadság, felelősség, emberi helytállás jelentőségéről 
• erkölcs és vallás helye, szerepe az egyén és társadalom szempontjából 
• történelmi események okainak és következményeinek elemzése fokozatosan csökkenő 

segítségnyújtás mellett 
• költségvetési, gazdálkodási ismeretek a családi költségvetéstől az államháztartásig 
• a munkavállalás gyakorlata 

 

1.5.4.5. Ember és természet 

A tanulók ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi megismerésének lehetősége tűzhető ki 
célul. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a természethez való pozitív viszonyulás 
megteremtése, az egyén és a társadalom számára fontos konstruktív magatartás- és viselkedésformák 
elsajátítása. E területen szerzett műveltség fontos eszköze az egészséges életmóddal, életvitellel, 
környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos szabályok elsajátításának is. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

• figyelem-, emlékezet fejlesztése, a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése 
• kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása 
• a kommunikációs képességek és készségek fejlesztése 
• a saját testkép, testséma kialakítása, majd pedig a térérzet alakítása, megerősítése, viszonyszavak 

pontos használata, az idő múlásának érzékelése, felfogása, az idői és téri változás észlelése, 
értelmezése 

• a gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése. Ok-
okozati összefüggések, probléma felismerés, megoldások keresése 

• szokások, szokásrendszerek kialakítása 
• a tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, irányított 

ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése 
• kísérletek, saját tapasztalat, a természettudományos ismeretek és a hétköznapi élet tapasztalatai közti 

összefüggések felismerése, erősítése 
 

Fejlesztési feladatok: 

• anyagok és halmazállapotok megkülönböztetése a hétköznapi élet példáival 
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• az élőlényekkel kapcsolatos fogalmak gazdagítása, csoportokba sorolás, életműködés felfedeztetése 
konkrét példákon. Az élőlények érzékelhető jegyeinek megállapítása – összehasonlítások, 
elvonatkoztatások. 

• tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a természet könnyen megfigyelhető és felfogható ciklusaival 
kapcsolatban; a mindennapok időviszonyai 

• állandóság és változás felfedezése irányítással, egyszerű példákkal 
• tájékozódás a közvetlen környezetben, a szűkebb lakótérben, lakóhelyen. Ismeretek a földrajzi 

környezetről konkrét tapasztalatokból merítve 
• az élő és élettelen közötti különbség, az életjelenségekhez kötött élet-értelmezés elemi ismeretei 
• törekvés az ember számára fontos egészségmegőrző szokások elsajátítására: egészséges táplálkozás, 

tisztálkodás, mozgás 
• a használati tárgyak anyagainak felismerése, az anyagfogalom biztos használata 
• a hétköznapi folyamatokban előforduló energiafajták és energiahordozók bemutatása példák 

segítségével 
• egyszerű megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló időjárás-megfigyelés, a változások értelmezése 
• az élővilágban működő egyensúly szerepének bemutatása az életből vett példákon keresztül 
• ismeretszerzés saját szervezete működéséről, felépítéséről – megfigyelések, vizsgálódások, konkrét 

tapasztalatok segítségével 
• a gyakoribb betegségek megelőzése, a gyógyítás mindenki számára elérhető módozatainak ismerete, 

a környezet és az egészség közötti kapcsolat felismerése, az emberi szervezetet veszélyeztető 
anyagok hatásainak megismerése. Önismeret, önelfogadás, egészségmegóvás készségének 
fejlesztése. 

• a háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeinek működtetése, a fizikai ismeretek 
alkalmazása a működtetés során 

• felismertetni a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat. A háztartási szerek 
használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági szabályok megismerése. Felelősségérzet 
kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati összefüggések, következmények 
felismerése, következtetések levonása. 

 

1.5.4.6. Földünk és környezetünk 

A mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalatokon keresztül sajátíthatják el a 
földrajzi térben történő eligazodás alapvető eszközeit, módszereit. Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek 
átadása, az általános és a speciális képességek fejlesztésére, a specifikumokra figyelve történik – a habilitációs, 
rehabilitációs célokat, feladatokat hordozva. A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs 
feladatai: 

• a gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás, elvonatkoztatás, 
probléma-felismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége 

• a rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése 
• a rész–egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és térképösszefüggéseinek 

felismerése 
• biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, a jelek, a 

szimbólumok világában 
• tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, objektum tényleges és 

viszonylagos helye, helyzete 
• az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatokban 
• kommunikációs képességek – kérdezni tudás, szakkifejezések használata 
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• tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló ismeretszerzés 
egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használata 

 

Fejlesztési feladatok: 

• ismeretszerzés, tanulás – a földrajzi környezetben történő eligazodás képességének fejlesztése, 
információk szerzése, kezelése 

• tájékozódás a földrajzi térben és időben 
• tájékozódás földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban 
• tájékozottság a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban 
• a hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása, folyamatos 

gyarapítása 
• tájékozottság a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben – a természetföldrajzi 

övezetesség társadalmi-gazdasági életben való megnyilvánulásainak felismertetése példákon 
keresztül 

• a világgazdaság működésének a napi életünkre gyakorolt hatásai – példák segítségével 
 

 

1.5.4.7. Művészetek 

Az iskolai nevelés, oktatás rehabilitációs célú feladatainak megvalósításában kiemelt szerepe van a gyakorlati 
tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek élményszerűvé válnak, segítik a mélyebb megismerést, fejlesztik 
a kreativitást. A tevékenységek, az alkotások széleskörű kínálata lehetőséget teremt az egyéni adottságok 
kibontakoztatására, a differenciális megvalósítására. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

• önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, kapcsolatteremtő és 
együttműködési képesség fejlesztése 

• képzelet, kifejezőkészség, kreativitás, fejlesztése 
• harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése 
• a figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése 
• az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése 
• a térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma, funkció, 

szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól 
• a kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban 
• a finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése 
• az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése 
• az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra gazdagítása 
• felelősségérzet kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati összefüggések, 

következmények felismerése, következtetések levonása. 
 

Fejlesztési feladatok: 

• téri helyzetek leírása szóban, megjelenítése szabadkézi rajzban 
• egyszerű közlő ábrák értelmezése 
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• a kezdeményező, az alkotó magatartás kialakítása, fejlesztése 
• változatos technikák alkalmazása az önkifejezésben, az alkotásban 
• az egyéni ízlés, stílus érvényesítése a saját tárgy készítésében 
• a művészi alkotásokban megismert konfliktusok értelmezésével a toleráns, másokkal szemben 

empatikus személyiség kialakításának segítése 
• zenei képesség fejlesztése (írás-olvasás, énekhang, zenei memória, fantázia) 
• az életvezetés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését szolgáló képességek fejlesztése. 

 

1.5.4.8. Informatika 

A műveltségi terület – igazodva az informális társadalmi elvárásokhoz – középpontjába a munkához, az 
életvitelhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzést és készségfejlesztést állítja. A mindennapi élet szerves 
részeként jelenlévő informatikai ismeretek, illetve az informatikai ismerethordozók használatának készsége, 
az esélyegyenlőség megteremtése, az életvitel céljából is kiemelkedő jelentőségű. A tanulóinknak képessé 
kell válniuk az informatika eszközrendszerének alapvető használatára. Ugyanakkor fontos megjegeznünk, 
hogy ezen a területen fokozott mértékben figyelembe vesszük a Waldorf-pedagógia sajátos szemléletét (lásd 
a Pedagógiai program Digitális kultúrára vonatkozó részét).   

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

• Érzékszervi megismerések 
• Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése 
• Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása 
• Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése 
• csoportosítások, következtetések 
• algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 
• a gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése 
• a figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése 
• felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése 
• analízis, szintézis 

 

Fejlesztési feladatok: 

• a számítógépes technika felhasználása a tudás bővítésére, kezdetben segítséggel, később önállóan is 
• a hálózat eszközként való használata ismeretek gyűjtéséhez, kapcsolatok építéséhez, problémák 

megoldásához 
• gyakorlati problémák megoldása a dokumentumok készítésével 
• eligazodás a logikai rendben meglévő információforrások között, használatuknak megtanulása, 

szokások kialakítása. 
 

 

1.5.4.9. Életvitel és gyakorlat 

A tanuló egyediségének, megváltozott tulajdonság-együttesének figyelembevételével hozzájárul a cselekvési, 
a szociális, a kommunikációs kompetenciák kialakításához. A sérülésspecifikus jegyek figyelembevételével 
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épít a NAT ezen műveltségi területen megfogalmazott alapelveire, kiemelt fejlesztési területeire, fő 
témaköreire, feladataira. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs /rehabilitációs feladatai: 

• a gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, csoportosítások, 
szabálykeresések, analógiák, felismerése, összefüggések megoldása, ok-okozat felfedezése 

• a problémafelismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, kíváncsiság, motiváltság 
ébrentartása 

• a cselekvőképesség fejlesztése, önellátás, környezetellátás technikáinak elsajátítása, alkalmazása 
• motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok továbbfejlesztése. A 

kar-kéz sebességének és ütemének alakítása 
• a munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos fejlesztése 
• a reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő magatartás 

elfogadtatása 
• szociális képességek fejlesztése 

 

Fejlesztési feladatok: 

• a saját élményen, tapasztalaton alapuló egészségmegóvás problémakörének felismerése, személyes 
lehetőség és szerep az életvezetésben, az egészség megóvásában, életvezetési problémák felismerése 
a családi környezetben, a testi-lelki-szociális egészség megőrzésében 

• tapasztalatszerzés a mesterséges környezetről, szabálykövető magatartás a mesterséges 
környezetben, anyagok, formák, egyszerű szerkezetek megfigyelése, az anyagalakító tevékenység 
műveletei 

• gazdálkodás az anyaggal, energiával, a munkával és az idővel 
• az egyéni tulajdonságok és eredményesség összefüggései a tervezés, szervezés, kivitelezés során 
• önértékelő-, ítélőképesség, az individuális különbségek megfogalmazása 
• a napi ismétlődő háztartási feladatok felismerése, tevékenységek ön- és környezetellátásban, 

gyakorlottság az egyszerűbb háztartási munkában, szerszámok, gépek használatában, a 
szolgáltatások igénybevételében 

• tapasztalatszerzés a jövedelem beosztásában, tudatosság a takarékosságban 
• érzékenység a közvetlen környezet, a lakás formai, esztétikai világában, az otthon nyugalmának, mint 

értéknek, örömforrásnak elfogadása, szükségletek és lehetőségek felismertetése egyéni sajátosságok 
szerint 

• a minőség, a tudatos fogyasztás ismeretei, reklámok értelmezése, szelektálás, viszonyulás 
• az egyéni adottságok megismerésén alapuló önismeret fejlődése, tapasztalatok a legfontosabb 

pályákról, a hozzájuk vezető utakról, lehetőségekről, valóság és a vágyak valamint a realitások 
összehangolása 

 

1.5.4.10. Testnevelés 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében gyakori a helytelen testtartás, mozgásos ügyetlenség, a 
diszharmonikus, az inkoordinált mozgás. A tanulók egy részénél mozgásfogyatékosság nehezíti a cselekvéses 
tanulást, aktív mozgástevékenységet. Mindezek szükségessé teszik, hogy az általános testnevelés körét 
kibővítve, a gyógypedagógia és ezen belül a szomatopedagógia eszközrendszere segítse eljuttatni a tanulókat 
a rendszeres testedzés, a mozgásos játéktevékenység öröméhez, a mozgásbiztonsághoz. 
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A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

• erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, gyakorlatok 
elvégzésére 

• tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére 
• fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az állóképességet 
• kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok ügyességének 

fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség alakítása, a tanuló biológiai 
állapotának, terhelhetőségének függvényében 

• a saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), a téri 
viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri biztonság erősítése 

• a szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése 
• a tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás beláttatása 
• önismereti képesség fejlesztése, önállóság erősítése 

 

Fejlesztési feladatok: 

• az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség növelése 
• koordinációs képesség, mozgástanulási képesség, mozgásszabályozó képesség, 

mozgásalkalmazkodó képesség, egyensúlyozó képesség, ritmusképesség, reakciók, téri tájékozódó 
képesség fejlesztése 

• jellemtulajdonságok – akarat, bátorság – fejlesztése 
• a megosztott figyelem képességének automatizálása 
• helyzetfelismerő képesség fejlesztése 
• tartásjavító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszközök 

alkalmazásával is 
• önállóan végezhető mozgásfejlesztő, kondicionálást biztosító gyakorlatok 

 

1.6. A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

 

A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az enyhén értelmi 
fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. A fogyatékosságból eredő hátrányok 
csökkentését segítő programok az iskola sajátos nevelési igényű tanulókra irányuló helyi tantervének 
részeként működnek. Megjelenhetnek tréning formájában, tantárgyi témaként, egy-egy terület önálló 
fejlesztési programjaként, beépülhetnek a tanítási órán kívüli programokba. A gyógypedagógus, a terapeuta 
– esetenként más szakember véleményének figyelembevételével – készíti el a fejlesztő programot, amely a 
tanuló sajátos nevelési igényeire, és egyedi tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja. A fejlesztés 
a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, 
az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a szociális képességek 
fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a programokon, tréningeken keresztül valósul meg. A 
habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos pedagógiai 
diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás eszközök tervezését, 
megelőzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység során 
a fejlesztő programok készítésekor és elemzésekor elsődlegesen azt kell figyelembe venni, hogy a 
gyógypedagógiai nevelés, a terápiás eljárás és eszközrendszer miként tud vagy tudott hozzájárulni a 
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pszichikai, a fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a funkcionális képességek 
csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez, a szociális szféra akadályozottságából 
származó hátrányok csökkentéséhez. 

 

2. Autizmus spektrum zavarral élő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

 

2.1. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló 

Az autizmus spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és a rugalmas 
viselkedésszervezés minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az 
autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési 
készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest 
károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedésszervezés és kivitelezés képességének minőségi 
sérülése és az egyenetlen képességprofil. Autizmus spektrumzavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt 
jelenti, hogy jelen lehet átlagos vagy átlag feletti intelligencia mellett épp úgy, mint intellektuális 
képességzavarral (értelmi fogyatékossággal) együtt járva. A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag feletti 
intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés 
folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikus fejlesztésre minden érintett tanulónak 
szüksége van. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt nyelv. 
A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, 
kölcsönös kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák közé tartozhat a nyelvhasználat színvonalától 
függetlenül, hogy hiányozhat a kommunikáció és a beszéd azon céljának és erejének megértése, hogy mások 
érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 

Az autizmus spektrumzavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek a fejlesztési szükségleteket 
jelentősen befolyásolhatják, például intellektuális képességzavar (értelmi fogyatékosság), beszéd-, 
érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság, aktivitási- és impulzuskontroll zavarok, epilepszia, alvási és 
étkezési nehézségek, zavarok, szorongás vagy depresszió, olyan viselkedésproblémák mint agresszió, 
önbántalmazás, súlyos passzivitás. 

2.2. A sérülésspecifikus fejlesztés módszertanát illetően a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatározó 
tényező, mindig az egyéni szükségletek szerint kell a járulékos zavar speciális szempontjait és az autizmus-
specifikus pedagógiai módszereket összehangolni. 

2.2.1. A fejlesztés alapelvei 

A fejlesztés alapelveinek meghatározásakor és a pedagógiai tervezőmunka során szükséges figyelembe venni, 
hogy az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóknak különböző súlyosságú nehézségei vannak a másik 
személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szempontjainak megértésében, vagy az önmagára 
vonatkoztatásban. Nehézséget jelent és direkt tanítást igényel a szociális megerősítés, szociális kapcsolatok 
értékének felismerése, az ezzel kapcsolatos öröm megélésének, illetve a belső motiváltságnak a tudatosítása 
is. Többnyire látszólag nagyon kevés vagy szokatlan dolog okoz számukra örömöt. Autizmus spektrumzavar 
esetén jellemző a beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, amelyet 
nehezítenek a beszéd érzelmi, társas viselkedési sajátosságai, mint pl. a hanghordozás, illetve jellemző még 
a beszéd vagy más kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, rugalmas alkalmazásának sérülése. A 
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szóbeli kérések, közlések félreértése gyakori, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, többrészes 
utasítások esetén. Emellett gyakran egyenetlen a tanuló képességprofilja, a szigetszerű ismeretek, képességek 
és az önellátás vagy a mechanikus és a személyes memória között szakadékszerű különbség lehet. A 
változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás gyakori. Az érzékszervi ingerfeldolgozás zavarai 
is előfordulnak, túlérzékenységre és/vagy fokozott ingerkeresésre utaló viselkedések (hallás, látás, fájdalom 
stb.) formájában. Az utánzási képesség kialakítása is direkt tanítást igényelhet. Nehézséget jelenthet az ok-
okozati összefüggések felismerése, a lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás, az általánosítás, a 
tanultak új helyzetben való alkalmazása. 

A tanulás támogatása során építhetünk arra, hogy a vizuális információ általában jól értelmezhető az 
autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló számára. Ellenállásukat, szorongásukat mérsékelheti a 
kiszámítható ritmus, a már tanult rutinokhoz, megismert szabályokhoz való jó alkalmazkodási képesség. Jó 
mechanikus memóriájuk, egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken – pl. szó szerinti tanulás, nem 
szöveges számtan, földrajz, zene – viszonylag jók a képességeik. Megfelelő – kiegyensúlyozott, harmonikus, 
túlzottan erős ingerekkel nem elárasztó – környezetben, érdeklődésüknek megfelelő témáknál kiemelkedő 
koncentrációval, kitartással képesek dolgozni. 

2.2.2. A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai autizmus spektrum zavar esetén 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének legáltalánosabb távlati célja az egyéni 
képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori életminőség, szociális adaptáció és önállóság 
feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális, a kommunikációs, a gondolkodási készségek és a 
viselkedésszervezés speciális módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. A 
hiányzó szociális készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való 
beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a 
továbblépés előtt – külön kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, 
általánosításának tanítása, az ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a 
változatos, probléma-megoldási módszerek tanítása. A tanuló sérülés-specifikus támogatása (pl. egyénre 
szabott motivációs rendszer, vizuális környezeti támpontok, szenzoros védelem) a habilitációs-rehabilitációs 
órákon és az iskolai élet minden színterén megvalósul, hiszen a szociális interakciók, a kommunikáció értést 
és használatot kívánó helyzetek átszövik az egész iskolai életet. A családdal való együttműködés, a módszerek 
otthoni és intézményi alkalmazása közti folyamatosság biztosítása, a tanultak általánosításának elősegítése 
és a család tehermentesítése szempontjából különös figyelmet igényel. 

2.2.3. Speciális módszerek az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésében 

 

Az autizmus spektrum zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív terápiás céllal szervezett 
időszakos különnevelés keretében (pl. külön gyógypedagógiai foglalkozáson, logopédiai osztályban, 
tagozaton), valamint a többi tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás keretében történhet.   

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat:  

• Protetikus környezet és eszköztár kialakítása – strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri 
tájékozódás segítéséhez 

• Vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása. A 
struktúra és a vizuális környezeti támpontok (pl. napirendek, vizuális időjelzők, folyamatokat 
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megjelenítő vizuális algoritmusok) segítik az autizmussal élő tanulók önállóságát, csökkenti 
kiszolgáltatottságukat, a változásokkal szembeni ellenállást és szorongást. A strukturált környezet 
kialakítása bejósolhatóbbá, kiszámíthatóbbá, érthetőbbé és ezzel érzelmileg biztonságosabbá teszi a 
környező világot. 

• A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ átadására 
a tanuló megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább független 
módszereket és eszközöket is, ugyanakkor a tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak elfogadása, 
illetve megértése fontos tanítási cél, például a csoportos, illetve frontális tanítási helyzetben való 
tanulás. 
 

•  A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében szükséges lehet a kognitív-
viselkedésterápia módszereinek alkalmazása. 

2.2.4. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók és a kerettanterv 

A jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetében az egyes tantárgyakban meghatározott 
tartalmak jelentős részét a Waldorf- kerettantervben meghatározott életkorban és mértékben képesek 
elsajátítani a speciális tanulássegítő eszközök alkalmazásával. Ezekben az esetekben egyéni fejlesztési terv 
alapján a szociális-kommunikációs és speciális kognitív készségek párhuzamos fejlesztése szükséges. 
Intellektuális érintettség esetén a Waldorf-kerettantervben rögzített tartalmakat és követelményeket 
módosítani szükséges az intellektuális képességzavar súlyosságának és a tanuló egyéni szükségleteinek és 
képességeinek megfelelően, ahogyan ezt az intellektuális képességzavarra vonatkozó tantervi modulban 
részletesen tárgyaljuk. 

 

3. Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

 

3.1. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az iskolai 
teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő 
fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével 
fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. Tanulási és 
viselkedési problémáik specifikus tanulási zavarok, azaz 

• diszlexia, 
• diszortográfia, 
• diszkalkúlia, 
• diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása, 
• fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok, 
• hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 
• a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló agresszió, a 

szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a 
célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. 
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A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és 
viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak ki, és gyakran 
mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő együttjárást. Minthogy 
gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti közömbösség, elutasítás, illetve 
önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési problémák alakulhatnak ki. Ezek a sajátosságok az 
életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek 
elő. Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében 
abban is megmutatkoznak, hogy 

• a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek, 
• az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta feszültséget, 

aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak, 
• gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra, 
• fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető 

szabályokat, valamint 
• a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet.   

 

3.2. Pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási – zavarral küzdő tanulók 
iskolai fejlesztése   

 

3.2.1. A fejlesztés alapelvei   

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői bizottság szakértői 
véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szükségleteik figyelembevételével, a 
szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően történik. Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a 
rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakon/szakirányon szakképzettséget szerzett gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és 
egyéb szakemberek (pl. szomatopedagógus, gyermekpszichiáter) bevonásával történik és rehabilitációs célú 
órakeretben zajlik. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro-, ill. 
makrotervezés) tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös 
tekintettel a gyermek osztálytanítójára/-kísérőjére.   

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis befejezését 
követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését megelőzően.   

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési, értékelési 
formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján – az egyes tantárgyakból, 
tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól mentesítés adható.   

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és értékelési 
eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely területen tehetségesnek bizonyuló tanulók 
felismerése is, tehetségük gondozása, amely támogatja a pályaorientáció folyamatát is.   

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív terápiás céllal szervezett 
időszakos különnevelés keretében (pl. logopédiai osztályban, tagozaton), valamint a többi tanulóval együtt, 
integrált nevelés, oktatás keretében történhet.   
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Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat:  

• a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása, 
• a pozitív énkép és önértékelés kialakítása,   
• a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése,   
• a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társaskapcsolatok kialakítása,   
• a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés.   

 

3.2.2. A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén   

A pszichés fejlődési zavar körébe tartozó jelenségeket, így az iskolai tanulási és viselkedési problémák 
kialakulását különböző tényezők idézhetik elő. Ezért a specifikus tanulási zavar valamint a 
viselkedésszerveződés zavarának megállapítása sokrétű, differenciáldiagnosztikai irányultságú 
állapotfeltárást igényel a szakértői bizottságok részéről.   

A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik ellenére az 
olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással (diszgráfia) és a számolással 
(diszkalkúlia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő nehézségek jelentkeznek, általános értelmi 
képességeik és tanulási teljesítményeik között alulteljesítés formájában lényeges különbség áll fenn. Ennek 
az eltérésnek a hátterében a megismerési képességek különböző zavarai állnak, amelyek az olvasás, az írás, 
a helyesírás vagy a számolás területén önálló, (körülírt) vagy kevert típusú zavar (együttjárás) formájában 
jelenhetnek meg.   

 

Diszlexia  

Az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely önmagában és más 
jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő.   

Jellemzői: 

• a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége   
• hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, hangok, szótagok 

sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége   
• értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége   
• gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása   
• rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál   
• írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre   
• vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén   

A fejlesztés célja:   

A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő 
értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.   

A fejlesztés feladatai:   

• a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság,   
• a rövid távú emlékezet,   
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• az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése,   
• a testséma biztonságának kialakítása,   
• az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, hangoztató-

elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló módszerrel,   
• az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt,   
• a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,   
• az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,   
• az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással, 

szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával,   
• speciális olvasástanítási program alkalmazása,   
• az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése.   

 

Diszortográfia   

A helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az együttjárástól függetlenül egyik 
önálló megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak. 

Jellemzői:   

• a centrális auditív feldolgozás, a fonémafeldolgozás zavara,   
• beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők pl. (időtartam, 

zöngésség mentén), 
• helyesírási hibák halmozódása, 
• a tollbamondás utáni írás hibái.   

A fejlesztés célja:   

A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő 
helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia kialakulását, az írott nyelv használatának 
korosztályi szintű alkalmazását.   

A fejlesztés feladata:   

• a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség,   
• a rövidtávú emlékezet fejlesztése,   
• a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása 
• a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése.   

 

Diszgráfia   

Az írás grafomotoros jellemzőinek zavara.  

Jellemzői   

• csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép,   
• szaggatott betűalakítás és betűkötések,   
• rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség,   
• egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák,   
• kialakulatlan kézdominancia,   
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• lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé, 
• fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás).   

A fejlesztés célja:   

A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori osztályfokának 
megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció egyik formájaként használni 
ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára.   

A fejlesztés feladatai: 

• a mozgáskoordináció  fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra,   
• a testséma biztonságának kialakítása,  
• a vizuomotoros koordináció fejlesztése,   
• az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, másolás, önálló 

írás kivitelezés),   
• a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése 
• sikertudat kialakítása.   

 
Diszkalkulia   

A számolási képesség specifikus zavara. A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, 
matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, 
egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális 
alakzatok azonosításának nehézsége.   

Jellemzői:   

• a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei,   
• a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai,   
• a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és szabályalkotás zavara,   
• a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai,   
• helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek 

összehasonlításának nehézségei,   
• szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya,  
• számértékek szimbolikus funkciójának értelmezési nehézségei,   
• mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának nehézsége,   
• számjegyekre vonatkozó lexikai hibák,   
• komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái,   
• gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény különbsége 
• figyelemzavar.   

 
A fejlesztés célja:   

A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori 
osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a matematikai kompetencia 
megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a 
hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönülten szerveződő képességrendszer, amelynek számos 
kapcsolata van a beszéd, az olvasás és az írás rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási 
zavarok és nyelvi zavarok különböző megjelenési formáival együtt járhatnak. A diszkalkuliás tanulóknál 
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általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a 
matematikai relációk verbális kifejezésében.   

A fejlesztés feladatai:   

• a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése,   
• matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása,   
• a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése,   
• a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése,   
• a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása,   
• a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése,   
• segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,   
• a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a 

megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális megerősítés,   
• a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő 

technikák, eljárások alkalmazása,   
• a diszkalkulia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása, 
• az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása.   

Hiperaktivitás és figyelemzavarok 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű tanulók, akik 
nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek. A hiperaktivitás és/vagy 
figyelemzavar megállapítása többlépcsős diagnosztikus folyamat eredménye, szülői és tanári kérdőívek 
kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzését követően.   

Jellemzői: 

• szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani,   
• komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket gátolni, 
• az impulzivtás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh, haragreakciók,   
• motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.),   
• megkezdett tevékenység befejezetlensége,   
• ingersorozatok hibás kivitelezése,   
• tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban) 
• én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek.  

A fejlesztés célja a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése.   

A fejlesztés feladatai: 

• team-munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés,   
• speciális figyelem-tréning,   
• a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése,   
• fokozott egyéni bánásmód,   
• az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, 
• feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése, 
• motiválás, sikerélmény biztosítása.   
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Szocio-adaptív folyamatok zavarainak következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák   

Olyan nehézségek, amelyek az érzelmi kontroll, ön,- vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-
szabályozás gyengeségében az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a 
metakogníció eltérő fejlődésében mutatkoznak meg.   

Minthogy a magatartásjellemzőkben hasonlóság figyelhető meg, szükséges hangsúlyozni, hogy ezeknek 
hátterében elsődlegesen idegrendszer működési zavar, az ún. végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti 
ártalom húzódik meg.   

A fejlesztés célja: 

• a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, 
• a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, 
• az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése.   

A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével történik.   

Eszközei lehetnek:   

• kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása,   
• pszichoterápia,   
• a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése,   
• a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői keretek 

rendszeres alkalmazása,   
• önértékelési képesség fejlesztése,   
• sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása,   
• együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 

 

2.2.3. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai   

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől. A helyi 
tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása. Ebben az esetben az 
első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a megfelelő motiváció 
és a feladattudat kialakításának az időszaka a gyógypedagógiai korrekciós-kompenzáló-terápiás módszerek 
alkalmazásával.   

 

3.2.4. A NAT alkalmazása   

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók 
nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában 
lehetséges.   

 

3.2.4.1. Kiemelt fejlesztési feladatok   

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók 
nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes műveltségi 



56 

 

területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk 
időtartama) módosulhat.   

 

3.2.4.2. A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél   

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt 
tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) 
mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye.   

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó 
kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, a tanítási-
tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel és eszközzel irányított.   

A helyi tanterv kiemelten kezeli az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommunikáció fejlesztését. 
E feladatok minden műveltségterületen megjelennek. Célzottan szerepet kaphat az Ember és társadalom, a 
Művészetek és ezen belül a Dráma és tánc fejlesztési feladatai között. A beszédészlelés és beszédmegértés, 
a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, az olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom 
műveltségi terület fejlesztési feladatai között kap kiemelt szerepet. Az Idegen nyelvek tanításánál a 
nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése javasolt. A Művészetek műveltségi területen belül a 
komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt 
szerepe van. A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során szenzoros 
integrációs programok és terápiák beállítása és/vagy gyógyúszás, valamint logopédiai ritmika alkalmazása is 
javasolt. A Matematika területén a kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az 
eredményes fejlesztést. Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a 
figyelemzavar, indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése a helyi 
tanterv készítésénél.   

 

3.3. Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció   

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, tüneteinek kivizsgálásakor 
megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folyamatosságát, kontrollját, valamint a 
pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja magába. Ebből a szempontból fontos a 
gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti vizsgálat, szükség esetén az érzékszervi gyógyítás. A 
gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális képességfejlesztő 
programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai 
előmenetelt. A tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök, 
módszerek biztosítása a pedagógiai rehabilitációnak is kiemelt feladata. 

Az iskolánk a különleges bánásmódot igénylő tanulók (Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséget 
mutató tanulók, továbbiakban BTMN; a sajátos nevelési igényű tanulók, továbbiakban SNI; a hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, továbbiakban HH, HHH) ellátásában nem a deficitorientált 
orvosi modellt, hanem a korszerű tanulás és részvétel orientált szociális modellt és a szalutogenezis elvét 
veszi alapul. Ennek megfelelően arra törekszünk, hogy az adott osztálytanító képzettségének és 
tapasztalatának, valamint az iskolában rendelkezésre álló fejlesztőpedagógusi/gyógypedagógusi kapacitás 
mértékének és tapasztalatának megfelelően egy-egy osztályban, csak az adott életkori populációban jellemző 
arányban vállaljon felelősséget különleges bánásmódot igénylő tanulókért. Emiatt sajátos nevelési igényű 
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tanulókat, illetve beilleszkedési-, magatartási- és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket felmenő 
rendszerben kiépülő iskolánkba korlátozott számban áll módunkban felvenni.  

A Waldorf pedagógia harmonizáló hatása miatt a szociális és a tanulási nehézségek kialakulásának 
megelőzését szolgálja. A természetes érési folyamatokat figyelembe vesszük, inspiráljuk a gyermekek belső 
fejlődését és segítjük a külvilággal való harmonikus kapcsolat kialakítását. Erre a tantervi tartalmak, a széles 
alapokon nyugvó 12 készség és képességfejlesztés módszerei, a művészeti és közösségi tevékenységek 
nyújtanak alapot. A tanári konferenciák heti rendszerességű gyermek- és osztálymegbeszélései során 
figyelemmel követjük a közösségek és a tanulók egyéni fejlődését. A megfigyelések kiterjednek a gyermekek 
fizikai állapotára, mozgására, viselkedésére, másokkal való kapcsolatára, szokásaira, iskolai munkájára, házi 
feladataira, a különböző tantárgyakhoz és az iskolai tevékenységekhez való viszonyára. A szülőkkel való 
közvetlen kapcsolattartás is segít abban, hogy felismerjük, hol van szükség a tanulási folyamatok szokásosnál 
intenzívebb megsegítésére vagy a tehetség kibontakozását támogató pedagógiai módszerekre.  

Osztálytanítóink és szaktanáraink munkájának megsegítése érdekében a Waldorf pedagógiai módszerekhez 
illeszkedő fejlesztőeljárásokat használunk: művészeti-pedagógiai terápiát, gyógyeuritmiát, Extra Lessont. 

 Az Extra Lesson segítőpedagógiai eljárás összhangban van a Waldorf pedagógia alapelveivel. Már a 
beiratkozáskor megismerjük a gyermek iskolaérettségét különbözőjátékok segítségével, majd az osztályban 
is nyomon követjük a gyermek tanulási és szociális fejlődését. Azoknál a gyerekeknél, akiknél nehézségek 
mutatkoznak, egyéni különórák keretében végzünk integrálást. Cél, hogy ezek a gyermekek követni tudják 
az osztály munkáját, és nehézségeiket legyőzzék. Azoknál a gyermekeknél, akiknél másfajta segítségre is 
szükség van (logopédus, antropozófus orvos, fejlesztőpedagógus…), a szülőktől kérjük, hogy gyermekük 
egyéni fejlesztését szakemberek segítségével támogassák.  

A kiemelten tehetséges gyermekek nevelésénél a tehetség kibontakoztatása mellett arra törekszünk, hogy 
képességeiket a közösség szolgálatába tudják állítani.  

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos legalapvetőbb pedagógiai feladat a 
gyermek és körülményeinek megismerése, fejlődésének folyamatos követése. A szociális hátrányok 
enyhítésére a szülői közösség és a fenntartó által elfogadott eljárások irányadóak. 

 

     A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  
 

A gyermekek az iskolába különböző szociális és kulturális háttérrel érkeznek és alkotnak szociális 
közösséget. Ebben a közösségben a tanulók megtanulják megérteni és tiszteletben tartani egymás különböző 
adottságait és gyengéit mind tanulmányi, mind szociális téren. Célunk egy olyan pedagógiai környezet 
megteremtése, amelyben mindenki egyenlőeséllyel indulhat.  

Az egyenlőbánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló CXXV. törvény megfogalmazza az 
egyenlő bánásmód követelmét, mely alapján a Magyarország területén tartózkodó természetes személyekkel, 
ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel 
szemben azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével 
kell eljárni.  

Iskolánkban az egyenlőbánásmód követelményét a jogviszonyaink létesítése során, jogviszonyainkban, 
eljárásaink és intézkedéseink során megtartjuk. Különösen:  
● az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározásakor, a felvételi kérelmek elbírálásánál,  

● az oktatás követelményeinek megállapításkor,  
● a teljesítmények értékelésénél,  

● az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosításakor és igénybevételénél,  
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● az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférésben,  
● a megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok kiadásakor,  

● a pályaválasztási tanácsadáshoz kapcsolódó iskolai folyamatokban,  
● az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.  

Iskolánkban nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, szülői vagy más szervezetek, 
amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 

 

     Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei  
 

A Waldorf pedagógia elveinek megfelelően törekszünk a nagy létszámú osztályok indítására. Az 
osztályközösségek kisebb csoportokra bontása ötödik osztálytól az euritmia, a kézimunka, kézműves és az 
idegen nyelvi órákon válhat szükségessé. A csoportbontás nem a képességek szerint, hanem abc rendben 
vagy szociális csoportdinamikai szempontok alapján történhet.  

   Szakkörök  

A kerettanterv alapján meghatározott nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének felhasználására 
iskolánk szakköröket szervez. A szakkörök bevezetését és tartását a pedagógus, a tanulók közössége, a szülői 
szervezetek kezdeményezhetik a Tanári Konferencia előtt. E foglalkozások célja lehet felzárkóztatás, 
fejlesztés, tehetséggondozás, speciális, illetve kiegészítő ismeretek átadása, a Waldorf pedagógiával 
összeegyeztetve. A szakkörökön a tanuló saját kérése alapján vesz részt.  

   Délutáni nem kötelező egyéb foglalkozás, napközi  

A délutáni nem kötelező egyéb foglalkozásra alsó tagozatos gyermekek járhatnak, szüleik kérésére. A 
legfontosabb elv ezen foglalkozás megszervezését illetően, hogy a délelőtti tanulás után megvalósuljon a 
délutáni szabad játék és pihenés, beleértve az ebédelés és uzsonnázás egészséges körülményeinek 
megteremtését, és a kisebbeknek szóló szakkörökön való egyéni részvétel lehetőségét is.  

   Korrepetálás, tanulószoba  

A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás, 
egyéni vagy csoportos formában. Felzárkóztatásra, tehetséggondozásra osztályonként heti két órát 
biztosítunk. Az ötödik tanévtől tanulószoba biztosíthatja a diákok számára az egyéni tanulás nyugodt 
feltételeit. 

 

     Egészségnevelési és környezeti nevelési elveink, egészségnevelés és környezettudatosság 

  
Az ember boldogulásának fontos összetevője saját egészségének állapota és a környezettel való harmónia 
megteremtése. Ez a két dolog a Waldorf iskolák szemléletében nem választható el egymástól. Úgy véljük, 
hogy az egyéni egészség és a környezet egészsége nem szemlélhető külön-külön, csak együtt van értelme 
beszélni ezekről. Az egészségnevelés és a környezet ápolásának tudatos tevékenysége nem olyan feladat, 
amit az iskola egyedül el tud látni, itt is jól tapasztalható a szülői minta fontossága, az otthoni szemlélet. 
Természetesen ez utóbbi kialakításában sokat tud segíteni az iskola azzal, hogy olyan témát dolgoz fel a 
szülőkkel való közös munkában, ami az egyes családoknak segít kialakítani, átalakítani szokásrendjüket. A 
tudatos döntések gyakorlása elengedhetetlen mindkét területen, a külvilág által nyújtott sémák nem feltétlen 
helyesek. A választás lehetőségének megtanítása döntő jelentőségű, legyen az az egészséges étkezés vagy a 
szelektív hulladékgyűjtés. Fontos, hogy ezek a döntések a hétköznapokban rutinná váljanak, ne pedig 
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kampányszerűen következzenek csak be, hogy aztán egy újabb kampány máshová irányítsa akaratunkat. Az 
egyéni egészségnevelés terén nagyon fontos, hogy nem pusztán az egészséggel kapcsolatos ismereteket 
akarjuk közvetíteni, hanem az egészséget, mint dinamikus folyamatot ápolni szándékozunk. Az egészség 
nem csak a testi, hanem a lelki-szellemi téren is központi jelentőségű, így az ápolásnak sok formáját lehet 
gyakorolni. Az első osztálytól megjelenő sok mozgás, az euritmia, mint sajátos mozgásművészet nem csupán 
élettanilag fejt ki jó hatást, hanem a testmozgással kapcsolatos jó érzéseket összeköti a művészetek által adott 
lelki-szellemi jó érzéssel. A művészeti órák nagy száma is segíti azt, hogy lelkileg át tudják dolgozni az őket 
ért benyomásokat, ezzel is kialakítva egyfajta lelki higiénét. A Waldorf iskolák módszertanáról elmondható, 
hogy a gyerek életkori sajátosságait igyekszik maximálisan figyelembe venni, ami segíthet abban, hogy a 
tanulással kapcsolatos felesleges mértékű stressz minimális szinten maradjon, miközben a megfelelő 
kihívásoktól nem kíméljük meg a gyerekeket. A tanterv számos helyen tartalmaz olyan témákat, ami 
ráirányítja figyelmünket a környezettel való szoros együttlétre, az azzal kapcsolatos felelősségre. Itt is, ahogy 
az egészséges életmód terén is, a folyamatos, tevékeny ápolást igyekszünk szokássá tenni. A különböző 
természettudományos epochák, melyek az ember és a környezet kapcsolatát tárgyalják, csak egy részét adják 
az ez irányú nevelésnek. A kertművelés kapcsán olyan gyakorlati viszonyba kerülhetnek a környezetükkel, 
ahol saját bőrükön tapasztalják, mit jelent az ember számára a környezet ápolása. Az egyes környezeti 
problémákkal kapcsolatos témákat olyan életkorban tárgyaljuk mélységeiben, amikor a diákok már képesek 
valamilyen aktívmódon az adott folyamaton tevékenyen változtatni, a veszélyek felsorolása gyakorlati 
tevékenység nélkül inkább a tehetetlenség érzését növelhetik, ami épp céljainkkal ellentétesen befolyásolhatja 
a diákok hozzáállását. A tanterv követése során mód van arra, hogy az emberi egészséget és a külvilág 
egészségét ne két külön témaként ismerjék meg a gyerekek, hanem egy olyan egységként, melynek 
fenntartásában az emberi döntéseknek kulcsszerepe van.  

Iskolánkban a mindennapok gyakorlataként igyekszünk megvalósítani egy környezettudatos, ökologikus 
szemléletet a következőtevékenységekkel:  

● Az egész iskolában szelektíven gyűjtjük a hulladékot.  
● A tanterv része a kertművelés 6. osztálytól.  

● Komposztáló tartályt használunk a szerves hulladék számára.  
● A gyermekek és felnőttek közösen takarítanak a tanítási napok végén. 

 

     Sajátos pedagógiai módszerek, projektoktatás  
 

Iskolánkban az ismeretelméleti tárgyakat korszakosan epochálisan, tömbösítve tanítjuk 1-8. osztályig a 
Waldorf Kerettantervnek megfelelően. Ezekben a korszakokban a tanulók minden oldalról, komplexen 
megtapasztalják az adott tantárgy feldolgozandó témáját. A főoktatásokat a ritmikus, mozgásos, művészi 
tevékenység és szemlélet hatja át. Középtagozattól projekt jellegű feladatokat is kapnak a diákok, amelyek 
során önállóan dolgoznak fel egy-egy témát, s munkájuk befejezéseként előadást tartanak. Ilyen 
projektmunka a 8. osztályt lezáró éves munka, mely minden tanulónk számára kötelező. Az egyéni 
projektfeladatok kiadása, vezetése és értékelése osztálytanítói vagy szaktanári feladat. 

 

     Részvétel a kötelező tanórai foglalkozásokon kívül  
 

Az iskolai ünnepeken való részvétel minden tanulónk és tanárunk számára kötelező.  

Ünnepeink:  
● Tanévnyitó  

● Szent Mihály ünnep  
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● Szent Márton ünnep  
● Szent Miklós ünnep  

● Spiráljárás  
● Pásztorjáték  

● Vízkereszt  
● Farsang  

● Megemlékezés 1848. márc. 15-ről  
● Húsvéti készülődés  

● Pünkösd 
● János-ünnep, tanévzárás 

 

     A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megjelenése az iskola életében  
 

   Az erkölcsi nevelés  

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

   Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

A nemzeti öntudatra nevelés gyakorlatában valósul meg a Waldorf iskolában. Diákjaink számára már az első 
évfolyamokon a magyar kultúrával áthatott tantervünk biztosít természetes anyanyelvi közeget: a magyar 
költészet és a magyar zene, ritmus és dallamkincs határozzák meg a mindennapjaikat. Kézművesművészeti 
tantárgyaink, iskolai ünnepeink révén népi kultúránk hagyományait élhetik meg a tanulók. A felsőbb 
évfolyamokon nemzeti ünnepeink megemlékezéseinek létrehozásában alkotóan vesznek részt a diákok. A 
tantervünknek számtalan olyan vetülete van, amely akár a közvetlen lakóhely megismerése által a szülőföld, 
akár a történelem sokszínűségének felismerése által a hazaszeretet érzését táplálják. 

   Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

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

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

A Waldorf pedagógia vallja, hogy az iskola egyik legfontosabb feladata a szociális képességek fejlesztése. 
Pedagógiai működésének egyik alappillére a diákok együttműködési készségének, az egymás felé fordulásnak 
a folyamatos gyakorlása. A művészeti – különösen az euritmia, a dráma és a közös zene – nevelésben már 
az alsóbb osztályfokokon is igen nagy jelentősége van a közösségi együttműködésen alapuló tanulásnak, a 
nagyobb csoportok közös művészeti előadásainak, fellépéseinek. Ez a törekvés tizenkét éven keresztül 
végigkíséri egy-egy osztály életét. A kézműves és képzőművészeti tantárgyak az akarati nevelés legfőbb 
eszközei: az évek múltával egyre fokozottabban szolgálják az önismeretet, s így a társas együttélés 
megalapozóivá lesznek.  

   A családi életre nevelés  

Az átrendeződő, relativizálódó értékrendű világban egy Waldorf iskola működésében kiemelkedő szerep jut 
a fokozott családi együttműködésnek. Már eleve ezzel az alaphelyzettel természetes, pozitív nevelési 
alapközeget biztosít a gyermekek számára. Az évek során a diákok fokozatosan, egyre több közösségi 
feladatot vesznek át a családtagoktól. Ugyanakkor az új Waldorf kerettantervben tantervi célkitűzés az 
egészségre és az egészséges szexualitásra nevelés.  

   A testi és lelki egészségre nevelés  

A Waldorf iskolák pedagógiai és iskola-fenntartási tevékenységeikben a diák-szülő-tanár hármasára építenek. 
Az egészségességre törekvés az iskolai élet minden szintjére kiterjed: a pedagógiai munka fontos mozzanata 
a fejlesztő pedagógusokkal, iskolaorvossal való szoros együttműködés. Ez a figyelem általános 
igényként/követelményként szervezőereje az iskolai folyamatoknak: pozitív hatása van a családok életére is. 
A Waldorf iskolák higiéniai, pedagógiai szerepe a magyar közoktatásban ezen a területen is érzékelhető.  

   Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

Az átdolgozott Waldorf kerettanterv 2020 ajánlásaiban megfogalmazottak szerint az iskoláinknak 
törekedniük kell az inkluzív jellegű közösségépítésre: céljai között elhangzik, hogy elfogadó, együttműködő 
és ösztönző légkör jöjjön létre az iskolában. (A különbözőkészségbeli nehézségekkel küzdő diákok 
számaránya az osztályközösségben ne haladja meg az ország összlakosszámára eső átlagokat.) Ezen általános 
működési elv szerint a diákok személyiségfejlődésének egyik csúcspontja a tizenegyedik évfolyamban 
megvalósítandó szociális gyakorlat. Az egyéni felelősségvállalás gyakorlati próbája minden diákot szembesít 
az emberélet közösségi és egyéni határaival is, megtapasztalják a valóságos segítség jelentőségét a szociális 
kapcsolatokban.  

   Fenntarthatóság, környezettudatosság  

A Waldorf-iskolák fenntartásának biztos alapját adó szülői körnek olyan tudatos döntést kell meghoznia, 
amikor ezt az iskolatípust választják gyermeküknek, amely már eleve feltételez egy más jellegű családi 
alapállást a világban. A környezettudatos magatartás szinte alapigényként tartható számon mind az 
iskolafenntartói, mind az iskolaműködtetői oldalon. A tanterv felépülése már az alsóbb osztályokban 
folyamatos kapcsolatot igyekszik kialakítani a valós világgal, illetve a világ természetes folyamataival, régi 
mesterségek, tevékenységekkel való találkozás által a gyerekek olyan, az önfenntartó természetességgel 
működő történelmi gazdasági gyakorlatokkal ismerkednek meg, aminek önmagában példamutató értéke van. 
A felsős természettudományi tanterveknek pedig tematikailag is részét képezik ezek a kérdések. 

   Pályaorientáció   

A Waldorf pedagógia egésze a tudatos én-t birtokló ember nevelésére irányul. Ezt célozzák az alapfokú 
művészeti nevelés nyolcadikos és tizenkettedikes éves zárómunkái is. Az első vizsga nyolc év 
tanulmányainak, a kifejlődött képességeknek visszatekintő jellegű felmérése is; a második vizsga elvárásként 
– mint a tizenkét éves Waldorf képzés egyéni lezárása – már magában hordozza annak lehetőségét, hogy a 
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diák jövendő életútjának irányai felé mozduljon. Ennek a felismerési és önmegismerési folyamatnak a 
támogatásara irányul tizenkét éven keresztül a művészeti nevelés, az életkorok sajátosságait figyelembe vevő 
tantervi koncepció, az iskolai gyakorlatok sora. A végsőcélkitűzés, hogy a diák egyéni adottságaiból is fakadó 
képességeiben kiteljesedve döntéseket meghozni tudó emberként hagyja el az iskolapadot.  

   Gazdasági és pénzügyi nevelés  

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

   Médiatudatosságra nevelés  

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

   A tanulás tanítása   

A kerettantervben választható tantárgyként külön tantervi szakasz található a tanulás tanulásáról. Már sok 
éves tapasztalat és gyakorlat alapján felépített tanterv, tanulást segítőkönyvek alapján pontosan 
behatárolható az az életkor, amikor hatékonyan lehet ezt a képességet fejleszteni. A Waldorf pedagógiában 
egy osztálytanítónak – aki nyolc évig vezeti osztályát – egyedülálló lehetősége és felelőssége is, hogy jártas 
legyen ezekben az eljárásokban. A Waldorf pedagógia céljai között az élményszerű tanítás, a tanultak 
örömmel áthatott megélése, a megfigyelési-leírási gyakorlatok, a világ jelenségei iránti nyitottságra törekvő 
figyelem kialakítása nem csupán mind szerepelnek, hanem a szakmódszertana is ezekből a célkitűzésekből 
indul ki. 

      

A Waldorf pedagógia feladatai és célkitűzései  
 

A Waldorf pedagógia feladatai:  
● megteremteni azokat a feltételeket, amelyek minden gyermek egészséges fejlődéséhez szükségesek,  

● képessé tenni a gyermekeket arra, hogy felismerjék saját lehetőségeiket, és  
● olyan képességeik kibontakozását elősegíteni, melyek a társadalomba való beilleszkedésükhöz  

   szükségesek. 

Az egészséges fejlődés elősegítése  

A Waldorf tantervnek nemcsak az a célja, hogy lépést tartson a gyermekkor és a kamaszkor legfontosabb 
fejlődési fázisaival, hanem egyben az is, hogy ösztönözze a fejlődéshez elengedhetetlen tapasztalatok 
megszerzését. Amikor egy tananyag bevezetésénél egy bizonyos módszert alkalmazunk, azzal új 
képességeket, új látásmódot, a megértés új módozatait hívhatjuk elő a tanulókból. Rudolf Steiner szándékai 
szerint a tanterv harmonizáló hatást fejt ki, mely kihat az egész szervezetre, a test ritmusaira és működésére 
is. Ebben az értelemben a Waldorf tanterv alapvetően gyógyító hatású is, mivel megteremti a teljes 
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személyiség egészséges fejlődésének feltételeit. Az egészség ebben az értelemben olyan dinamikus egyensúlyt 
jelent, mely harmonizálja a gyermeken belüli erőket, és kiegyensúlyozza az egyénmásokhoz és a világhoz 
való viszonyát. A tanterv arra törekszik, hogy minden egyes gyermekben a lehető legoptimálisabb mértékben 
bontakoztassa ki a benne rejlő lehetőségeket. 

 

Az emberi fejlődés archetípusa  

A Waldorf pedagógia abból indul ki, hogy létezik az emberi fejlődés menetének egy olyan archetípusa, melyet 
azért tekinthetünk egészségesnek, mert integrálja a fizikai, a lelki és a szellemi fejlődést. A Waldorf tanterv 
erre az archetipikus fejlődésre épülő folyamat, mely a gyermeket a mindenkori érettségének megfelelő 
kihívások elé állítja. Minden ember egyedi fejlődési utat jár be, ezt az egyén életútjának vagy sorsának 
nevezzük. Mindenki más-más helyen és más időben csatlakozik a közös úthoz, és máskor is tér le róla. Ezek 
olyan küszöbök a gyermeki fejlődésben, amelyeket néha válságok megélésével sikerül csak átlépni. Ilyen 
jellemző időpontok - bár ekkor sem minden esetben és mindenkinél - például a 9., a 12., vagy a 16. életévek. 
Azt is megfigyelhetjük, hogy minden új fejlődési fokot szükségszerűen egy konszolidációs és érési időszak 
követ. A Waldorf tanterv segít abban, hogy a gyermekek a számukra fontos dolgok legjavát elsajátíthassák; 
inspirálja belső fejlődésüket, segíti őket képességeik fejlesztésében és a világgal való egészséges viszony 
kialakításában. Az oktatásnak mind a mindenkiben közös, mind az egyéni tényezők kölcsönhatásában kell 
működnie. Az emberi lény természetét - melyet élő archetípusnak neveztünk - átfogó, holisztikus 
megértéssel kell megközelítenünk. E nélkül ugyanis elveszítjük az egyes gyermek megértésének egészséges 
alapját. 

Az individualitás felismerése 

Ha alaposan megfigyeljük a gyermekeket, fel tudjuk ismerni azokat a tüneteket is, melyek az individualizáció 
folyamatára jellemzőek, mely általában nem egyenletesen és folyamatosan megy végbe, hanem gyakran 
különböző természetű krízisek osztják szakaszokra. A gyermekek gyakori változások sorozatán keresztül 
fejlődnek; ilyenkor valami, aminek kibontakozása korábban még gátolva volt, hirtelen áttörik. Ezekben az 
időszakokban instabilitást, frusztrációt, szorongást, tanulási nehézségeket és viselkedési zavarokat is 
tapasztalhatunk. Azt is megfigyelhetjük, hogy a gyermekek valahogy megváltoznak egy-egy betegség vagy 
nyaralás után, vagy éppen egy iskolai kirándulást, egy fontos személyes tapasztalatot követően. Azt látjuk 
ilyenkor, hogy a gyermek fejlődésében egy új lépcsőfokot tett meg, más módon viszonyul hozzánk, mint 
korábban, nagyobb érettséggel gondolkodik és beszél, mozdulataiban hirtelen nagyobb szabadság fejeződik 
ki, vagy egyszerűen nőtt néhány centimétert. 
Az egyéniség akkor mutatkozik meg a legtisztábban, ha ismerjük az archetípus vonatkozó jellegzetességeit, 
és a kettőt össze tudjuk vetni egymással. Ebben az értelemben az archetípus alapvetően eltér az úgynevezett 
statisztikai átlagtól. Az archetípus ugyanis azt mutatja meg, hogy miként integrálódik szervesen az "Én" a 
fejlődés egy adott szakaszán belül, illetve egy adott életkorban az emberbe. Az archetípus az egyén számára 
belső modellként szolgál, amelyhez mérheti, sőt mellyel ütközve akár alakíthatja az egyéniségét. 

Azt mondhatnánk, hogy az egyén számára maga az élet teremti meg a szükséges ellenállást. A testi felépítését 
minden gyermeknek magának kell individualizálnia, magának kell kialakítani saját szokásait és azt is, hogy 
miként látja és éli meg a világot. Ez a folyamat nem mindig könnyű. Az ellenállás gyakran súrlódásokkal, 
összeütközésekkel jár, olyan meghatározó minőségekkel, melyek maguk is alakítanak, formálnak, csiszolnak. 
Bizonyos értelemben a fejlődésnek ellenállásra van szüksége. Ennek hiányában fejlődésünk nem lehetne 
egyéni és irányítható, lelki értelemben passzívvá válnánk. Ha azonban az egyén ellenállásba ütközik, ez arra 
ösztönzi, hogy kinyilvánítsa jogait, felébredjen, tudatossá váljon - egy szóval: fejlődjön. 
A pedagógia egyik feladata ennél fogva az, hogy olyan ellenállással vagy kihívással szembesítse a tanulókat, 
amely az adott időszakban a legmegfelelőbb. Másik fontos feladata az, hogy olyan támogató hátteret 
biztosítson, mely egyrészt biztonságot nyújt a gyermeknek, másrészt új képességek kifejlesztését teszi 
lehetővé számára. 
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A szociális feladat 

A Waldorf tanterv legfontosabb feladata, hogy az egyes életkorokhoz igazított ismeretanyagok 
közvetítésével biztosítsa az egyén egészséges fejlődését. E folyamat célja, hogy a társadalomban résztvevő 
és azzal együttműködő egyént neveljen. Ez elsősorban nem a tanulmányi eredményektől függ, amelyek 
csupán a tárgyi tudás elérését tükrözik. 
Míg a tanári megközelítés homlokterében az egyéni szükségletek állnak, a tanterv korcsoportokat céloz meg. 
Mivel az emberi fejlődés egyik legfontosabb tényezője a szociális szerepek elsajátítása, egyetlen tanterv sem 
koncentrálhat csupán az egyénre. A gyermekek együtt, de egymástól is tanulnak. Annál, hogy egyedül 
tanulnak, sokkal hasznosabb és hatékonyabb, ha megosztják tapasztalataikat olyan gyermekekkel, akik 
nagyjából hasonló fejlődési fokon állnak, mint ők. Ennél fogva a Waldorf pedagógia külön hangsúlyt fektet 
arra, hogy az osztály különböző képességű tanulói csoportokból tevődjön össze. Minden órának és tanulási 
folyamatnak egyensúlyban kell tartania a különböző tanulási formákat: a közvetlen tapasztalatot, a szociális 
interakciót - a beszélgetéseken, egymás meghallgatásán és csoportmunkán keresztül - valamint az önálló 
munkát. Ezen elemek mindegyike rendkívül lényeges, megoszlásuk pedig az adott helyzet függvénye. 
A Waldorf tanterv figyelembe veszi a gyermek fejlődésének kulcsfontosságú szakaszait, mint az 
iskolaérettség elérését, a fogváltást, a kilenc és tizenkét éves kor átmeneti időszakát, a pubertást és még 
sorolhatnánk. Ezekben az időszakokban jelentős mértékben megváltoznak az oktatás fő hangsúlyai, új 
tanulási módszereket és tevékenységeket vezetünk be. Ezeken a kereteken belül a tanárnak számos 
lehetősége nyílik arra, hogy felgyorsítsa vagy visszafogja a tanulás tempóját, hogy megváltoztassa az értelmi, 
érzelmi és akarati tényezők egymáshoz viszonyított hangsúlyát, hogy külön egyénre szabott narratív 
anyagokat használjon, és differenciált feladatokat adjon. 
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ZÁRADÉK 
 

 

A Tanári Kollégium a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 
4.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésének kötelező rendelkezése folytán a Nemzeti alaptanterv módosítása 
és az oktatásért felelős miniszter által kiadott új kerettantervek alapján felülvizsgálta az iskola pedagógiai 
programját.   

Megállapította, hogy a pedagógiai program alapját képező, 2013-ban alternatív kerettantervként jóváhagyott 
Waldorf-kerettanterv a NAT 2020-nak és a miniszteri kerettanterveknek nem felel meg. A Magyar Waldorf 
Szövetség, mint a Waldorf-kerettanterv jogosultjának tájékoztatása szerint a Szövetség elvégezte a Waldorf-
kerettanterv felülvizsgálatát és a módosított Nemzeti alaptantervnek, valamint a miniszteri 
kerettanterveknek megfelelően átdolgozott „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve 2020” dokumentumot 
az oktatásért felelős minisztériummal egyeztette – az alternatív kerettantervek helyébe léptetett egyedi 
megoldásokra vonatkozó új jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelésre is kiterjedően. A Minisztérium 
az átdolgozott Waldorf-kerettantervet a jogszabályi előírásoknak megfelelőnek találta. 
 
A fentiekre tekintettel a Tanári Kollégium a pedagógiai programot módosította. A pedagógiai 
programot az átdolgozott Waldorf-kerettanterv 2020 alapján, azzal egyezően készítette el – a 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben elvárt, a Waldorf-kerettantervben nem érintett pedagógiai 
program tartalmak kiegészítő szabályozásával. 
 

A módosítások átvezetése megtörtént, a Tanári Kollégium 2020. április 23-án megtartott ülésén az 
iskola egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programját elfogadta. 
  

A pedagógiai program módosítására jogszabályváltozás, a Nemzeti alaptanterv változása, és erre tekintettel 
a Waldorf-kerettanterv átdolgozása adott okot. A módosított pedagógiai program nem tartalmaz olyan 
rendelkezést, amelyből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, ezért a pedagógiai program módosításához 
a fenntartó egyetértésének beszerzése az Nkt. 26. § (1) bek. alapján nem volt szükséges. 

A módosított pedagógiai program alapján egyedi megoldás engedélyezése iránti kérelem benyújtása 
szükséges az emberi erőforrások miniszteréhez 2020. április 30-ig, tekintettel arra, hogy a pedagógiai 
program módosítására jogszabály kötelezése alapján került sor, amely esetben az Nkt. 99. § (1) bek. 
értelmében kezdeményezni kell a Waldorf-kerettanterven alapuló egyedi megoldások engedélyeztetésére 
irányuló eljárást. 

 

A Tanári Kollégium nevében: 

                                          Bullás Erika 

                                          iskolaképviselő 

 

Kunfehértó, 2020. április 23.   


