a zuglói
waldorf iskola

Szülői
Kézikönyve

1

„Moralitás szempontjából az a legfontosabb, hogy
a gyerek használja is azt a főzőkanalat, amit faragott.”

Kedves Szülők! Szeretettel üdvözlünk
Benneteket!
Ezt a kézikönyvet azért állítottuk össze, mert fontos
számunkra, hogy megismerjétek intézményünket, hogy
megkönnyítsük az iskolai életbe való beilleszkedéseteket.
Reméljük, hogy hasznosnak és értékesnek találjátok
a benne foglaltakat. Köszönjük, hogy időt szántok
bemutatkozónk olvasására!

Olyan iskola megteremtése a célunk, ahol a családok otthon
érzik magukat, így a gyermekek barátságos, biztonságos és támogató
közegben tudnak játszani, tanulni, dolgozni, növekedni.
Úgy gondoljuk, hogy a nevelők legfontosabb feladata a fejlődő
gyermekek mindennapi szükségleteinek felismerése. Ennek
érdekében munkálkodik együtt Iskolánkban Pedagógus és Szülő,
amikor életkoruknak megfelelően kíséri, óvja és ápolja a gyermekek
egészséges fejlődését és állítja őket kihívások elé.
Pedagógusaink a Rudolf Steiner által megfogalmazott emberkép
alapján tekintenek a felnövekvő gyermekre. Az iskolai munka
és tanulás tartalmait a pedagógusok közössége határozza meg
osztályokra és egyénekre formálva a Waldorf-kerettanterv és az
iskola helyi programja szerint. A tanárok közössége együttesen felel
az iskolában folyó pedagógiai munkáért.
Arra kérünk Benneteket, kedves Szülők, hogy szánjatok időt
Iskolánk ﬁlozóﬁájának és gyakorlatának tanulmányozására, annak
érdekében, hogy minél teljesebben megértsétek azt. Így tud leginkább
megvalósulni a kívánt közös munka céljaink elérése érdekében.
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Milyen a mi Iskolánk?
A modern élet elszakadt az emberi élet természetes és
gyakorlati alapjaitól. A gyerekek fejlődése egyoldalúvá, túlzottan
intellektuálissá válik, érzelmi-akarati életük pedig hiányt szenved
a rájuk ható ingerek mennyisége és minősége miatt. Ebben az
életkorban tanulni leginkább a hétköznapi, valós tevékenységek
megélése által szerzett tapasztalatokból lehet. Célunk, hogy a
gyerekek kapcsolódni tudjanak önmagukhoz, a külső tárgyi és
természeti világhoz, társaikhoz. Megtapasztalják, hogy nem csak
részei, de alkotói is egy nagyobb egésznek.
Ha meg tudjuk teremteni azt a nevelési teret és időt az
érzékszervek és az életfolyamatok táplálására, amelyben a gyerekek a
számukra megfelelő ritmusban fejlődhetnek, akkor képessé válnak az
élet sokféle feladatának megragadására.
Ennek érdekében a tanulási folyamatok és az egyéb
tevékenységek mindennapos tervezése során ﬁgyelembe vesszük
a természet (benne az emberi élet) ritmusait és a világ elemi
jelenségeinek megnyilvánulásait. Célunk, hogy a Közösségünk tagjai
(legyen akár gyerek, szülő, tanár vagy bármely más iskolai dolgozó)
által végzett munka mindig valós igényeket és az általunk lakott
nevelési teret szolgálja. A közösen végzett kétkezi tevékenykedés
által válik otthonunkká az Iskola. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a
gyerekek lássák a felnőttek egyéni felelősségvállalását és alkotó,
teremtő együttműködését. Az elvégzett munka így nem csak
az Iskola működését szolgálja, hanem szociális mintát is ad a
gyermekek számára.
Az osztálytermek falain túlra kitágított, természettel
közvetlen kapcsolatban álló nevelési tér további lehetőségeket
nyújt arra, hogy ez a cselekvésen alapuló pedagógia a
mindennapokban megvalósulhasson.
Az otthoni környezet alapvető a gyermek növekedése
szempontjából. Jelentősen befolyásolja azt is, hogy milyen
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állapotban tudnak jelen lenni az Iskolában és milyen
minőséget hoznak a Közösségbe. Jelenlétük csak akkor
tud teljes értékűvé válni, ha az otthoni és az iskolai légkör
összhangra talál. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a
Szülők együttműködését az alábbi területeken.

A pihenésről
Az egészségesen vezetett életritmus belső tartást és az életbe
vetett bizalmat, tájékozódási pontot ad a gyermekeknek, erősíti testi
fejlődésüket. A pihenésre időt kell adni. A gyermekek az önálló,
visszavonult, szabad játék során dolgozzák fel élményeiket, azaz
pihennek. Ezért fontos, hogy ne legyen túlzsúfolt a napirendjük,
legyen idejük és saját terük a pihenésre.
A reggel és az este minőségének megélése keretet ad a napnak. A
megélést segíti, ha közösen kezdjük és zárjuk a napot gyermekünkkel,
rá-, illetve visszatekintünk a napra.
A családi kirándulásokat, utazásokat kérjük, hogy a szünetekre
igazítsátok. A tervezésénél javasoljuk annak ﬁgyelembe vételét, hogy
legalább egy nap kell a gyerekeknek a regenerálódáshoz.
Az a gyermek tud igazán bekapcsolódni a napi munkába,
aki kipihenten, lehetőleg 10-12 óra alvás után, pontosan
érkezik az iskolába.

Az étkezésekről
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Iskolánkban nagy ﬁgyelmet fordítunk az étkezési kultúra
fejlesztésére. Szeretnénk, hogy örömet okozzon a gyermekek
számára az étel elfogyasztása, és felnövekedve egyre tudatosabbak
legyenek abban, hogy mi egészséges és mi nem. Ennek érdekében
igyekszünk bevonni őket az étkezések előkészítésébe, a különböző
ízek megismerésére ösztönözzük őket.

Arra kérünk Benneteket, hogy a gyerekek otthonról ne hozzanak
magukkal cukortartalmú ételeket, édességeket (pl. cukorka, csoki,
rágógumi, édes péksütemények, müzliszeletnek, joghurtnak álcázott
termékek) vagy cukrozott italokat.
A megfelelő folyadékbevitel ugyanolyan fontos, mint az étel.
Ezért kérjük, hogy a gyerekeknek minden nap legyen kulacsa, amit
szükség esetén megtölthetünk.
A reggelire kérjük, fordítsatok kiemelt ﬁgyelmet. Aki nem
reggelizett, annak a főoktatás alatt nem teljes a jelenléte, nehezen tud
bekapcsolódni a munkába.
Az iskolai napirendben 8-16 óráig három étkezés szerepel:
tízórai, ebéd és uzsonna.
Ebédrendeléskor többféle ebédmenü közül választhattok. Az
allergiás gyermekek számára külön rendelhető allergénektől mentes
étel. Jogszabályok tiltják, hogy otthonról hozott ebédet melegítsünk
és tálaljunk a gyerekeknek. Ezért kérünk mindenkit, hogy a felkínált
lehetőségekből válasszon gyermeke számára.
Az étkezések nyugalma nagyon fontos. Ennek megtartása
érdekében kérünk Benneteket, hogy ebéd és uzsonna közben
ne zavarjátok az osztályokat. A gyerekeket az étkezések előtt
vagy után lehet elvinni az iskolából. A pontos napirend ki
van függesztve a folyosón, ennek alapján lehet tájékozódni.

A megfelelő iskolai viseletről,
öltözködésről
Iskolánkban a gyermekek minden évszakban sok időt töltenek
kint a szabadban. Ezért kérjük, hogy mindig legyen az iskolában a
gyerekeknek az időjárásnak megfelelő váltóruhája, vízhatlan cipője
és nadrágja, valamint esőkabátja. A téli időszakban sapkára, sálra és
kesztyűre is szükség van. A tantermi tevékenységekhez kényelmes,
laza öltözet szükséges. Akkor megfelelő és egészséges a gyermek
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iskolai viselete, ha lélegző, természetes alapanyagból készült (gyapjú,
pamut) és könnyen tisztítható. Benti cipőnél is fontos, hogy tartsa a
lábat, semmiképpen se legyen papucs.
Ez alól az ünnepek jelentenek kivételt, amikor is szeretnénk, ha
mindenki az ünnep méltóságát tisztelve, rendezett, szép öltözetben
jelenne meg és nem hétköznapi viseletben.
A gyerekek ruháiba kérjük, írjátok vagy varrjátok bele a gyerekek
nevét. A gazdátlan ruhákat a folyosón található dobozban gyűjtjük.
Tartalmát évente kétszer eladományozzuk.
Az osztályok hetente több alkalommal is kimozdulnak az
iskolából, ilyenkor szükség van egy kisebb hátizsákra, amibe belefér
a gyerekek holmija.

Médiahasználat
A gyerekeknek olyan tanulási utat nyújtunk, amely a konkrét
tevékenységből, mozgásból, művészeti alkotásból indul ki, s az
adott korcsoportnak megfelelően jut el a fogalmakig. A tanítók,
pedagógusok elbeszéléseiben, meséiben, történeteiben megjelenő
képek alakulnak a gyermekekben belső képpé, folyamatokká,
gondolatokká. Minden olyan külső hatás, mely ezt a folyamatot
zavarja kerülendő a gyerekek számára.
A helyes médiahasználatról sokat lehet beszélgetni, amire sor
kerül majd a Szülői Esteken és a Pedagógiai Műhelyeken. Mi itt a
Szülők Kézikönyvében csak néhány szempontra szeretnénk felhívni
a ﬁgyelmeteket, melyet mérlegelhettek a családotok médiahasználati
szokásainak kialakításakor.
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•
A Waldorf pedagógia nem támogatja a gyerekek képernyőhasználatát 14 éves kor alatt. Képernyőnek minősül a
televízió, telefon, okostelefon, okosóra, okos „kütyük”, tablet,
számítógép, valamint minden digitális kép- és hangalkotó
eszköz.

•
A legfontosabb, hogy a képernyő használatára legyen egy
konkrét elkülönített idő, ne keveredjen más tevékenységekkel,
mint például az étkezések vagy az altatás-elalvás időszaka. Ha a
gyerek unatkozik, akkor hagyjuk, hadd élje meg ezt az állapotot,
nyugodtan unatkozzon, ne adjunk a kezébe ilyenkor valamilyen
készüléket!
•
Ne használjuk stresszoldásra a képernyőt! Biztosan van más
mód a gyermek megnyugtatására.
•
A képernyő nem bébiszitter. A felnőtt jelentléte nélkül a
gyermek magára van hagyva és teljesen kiszolgáltatottá válik a
képernyőn megjelenő különféle tartalmaknak.
Kérjük, hogy mérlegeljétek azt a szempontot is, hogy mit NEM
csinál a gyerek, amikor a képernyő előtt ül. A gyerekek a digitális
használatot is mintakövetéssel sajátítják el, ezért javasoljuk, hogy
gondoljátok át saját gyakorlatotokat is.
Mindemellett határozottan kérünk Benneteket, hogy az
iskola területén ne használjátok a telefonjaitokat.

Ünnepek
Iskolánkban az évkör keresztény ünnepeinek tudatos szervezése
által kapcsolódunk a természet ritmusaihoz, iskolai hagyományokat
és szokásokat ápolunk. Ezek az alkalmak erősítik az otthon és iskola
közötti kapcsolatot is, különösen akkor, ha bizonyos apró szokások
beépülnek a családi ünnepbe is.
Ez is egy lehetőség arra, hogy a gyerekek számára megnyilvánuljon
a közös munka és az együtt átélt élmények közösségépítő ereje.
Minden életkor megkívánja, hogy a gyermekek életkori sajátosságait
ﬁgyelembe véve alakítsuk ki az ünnepeket, azok jellegzetességeit
megtartva. Erről a pedagógusok mindig részletes tájékoztatást
kínálnak a Szülői Esteken.
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Köszönjük, ha segítitek az ünnepi előkészületeket,
különösen az évnyitó és évzáró ünnepségeken, Márton-napkor
és az adventi időszakban.

Közös iskolai kirándulás és családi nap
Ezeken az évkörhöz nem köthető, ámde mégis fontos alkalmakon
különösen számítunk a Szülők aktív munkájára. Ezek időpontjáról
a tanév rendjéből, a pontos szervezési feladatokról pedig külön
e-mailben tájékoztatunk majd benneteket.
Azokon az iskolai rendezvényeken (függetlenül attól, hogy a
helyszínük az iskola-e), amelyeken a családok együtt vesznek részt,
a gyermekek felügyelete (beleértve a testvérekét is) a Szülők feladata.

Pedagógiai Műhely
Havonta egyszer Pedagógiai Műhelyt szervezünk szülők
számára Martin Keizer holland antropozófus és művészetterapeuta
vezetésével. Minden alkalommal egy pedagógiai kérdést járunk
körül, segítségül hívva a művészeteket is. Természetesen tere van
a beszélgetésnek, kérdéseknek is. Különösen ajánljuk ezeket az
estéket azoknak a Szülőknek, akik szívesen elmélyednének a Waldorfpedagógia szellemi hátterében. Az időpontokat a faliújságon találjátok.

Kommunikáció
Fontosnak gondoljuk, hogy az Iskola közösségén belüli
kommunikációt elsősorban személyesen intézzük. Az elektronikus
levelezést pedig praktikus szervezési feladatokra, egyszerű tájékoztató
jellegű kérdések tisztázására használjuk, ne pedig pedagógiai, nevelési
kérdések megvitatására.
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A pedagógiai kérdéseket Szülői Esteken vagy fogadóórákon
lehet a pedagógusokhoz intézni. A fogadóórák aktuális rendjéről a

faliújságon kifüggesztett táblázat alapján lehet tájékozódni. Időpontot
személyesen lehet egyeztetni az adott pedagógussal.
Konﬂiktus esetén kérjük, hogy először az érintett felek próbálják
meg tisztázó beszélgetés során rendezni a nézeteltérést. Ha ez nem
járt sikerrel, akkor kezdeményezzünk tisztázó beszélgetést az Iskola
konﬂiktuskezelő csoportjánál.

Munkacsoportok
A Waldorf iskolában a szülők nemcsak a gyerekek nevelőiként,
hanem az iskola fenntartóiként is jelen vannak az iskolában. Ezért a
közösség egészét érintő feladatok elvégzésére szülői munkacsoportok
alakulnak. Kérjük, hogy minden Szülő jelentkezzen a munkacsoportok
valamelyikébe, és egy évig aktívan vegyen részt a munkában.

Határok és szabályok
Alapelvünk, hogy minden gyereknek joga van ahhoz, hogy testi,
lelki biztonságban érezze magát az iskolában, a lehető legtöbbet
megtanulja képességeinek függvényében, valamint méltósággal és
tisztelettel kezeljék. Szülőként az ember az élete és ﬁgyelme fókuszába
saját gyermekét helyezi, ő érte van minden. Egy iskola közösségében
ugyanakkor sok gyerek van, mindannyiukért vagyunk itt.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy minden lehetséges
módon segítsük a gyermekeket anélkül, hogy megengednénk vagy
elfogadnánk a romboló, másokra ártalmas viselkedést.
A közösséget megterhelő magatartás esetén Pedagógusaink
egy csoportja a gyermek szüleivel együttműködve közös programot
dolgoz ki, mely a gyermek egyéni megsegítését szolgálja. Szükség
esetén fegyelmi eljárást is kezdeményezhet a Tanári Konferencia,
melynek részleteit a házirendünk szabályozza.
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Művészettel nevelés
Amikor elmélyedünk bármelyik művészeti tevékenység
gyakorlásában, olyankor kilépünk az automatikusan végzett
hétköznapi cselekedetek rutinszerű világából és ﬁgyelmünket
a művészeti tevékenységre fordítjuk. Ez a fajta koncentráció
összerendezi a testi-lelki-szellemi erőket, és összekapcsol bennünket
a világgal, egymással.
Az ilyen módon átélt tevékenység a kisiskolás korú gyermekek
számára még természetes kell legyen. Ha megfelelő környezetet
biztosítunk születésüktől kezdve a gyermekeinknek, mindez a szabad
játékukban, mozgásukban, beszédükben is megmutatkozik.
Célunk az Iskolában, hogy a gyerekek a mindennapi tanulási
folyamatokat átszőve gyakorolják a különböző irányú művészeti
tevékenységeket: a képzőművészet területén, a zenében, a mozgásban,
a drámajátékok és a kézműves tevékenységek során, a barkácsoláskor,
a kertészkedésben és a ritmikus körökben egyaránt. Így a művészeti
munka a nevelés eszközévé, a művészeti szemléletmód (vagyis a
környezet lélekkel áthatott megﬁgyelése, befogadása és feldolgozása,
később átalakítása) pedig hétköznapi gyakorlattá válik.
Ezért fontos, hogy:
•
a művészeti órákon készült tárgyakat, a különböző
előadásokat az egyéni és közösségi fejlődés pillanatképeinek
tekintsük;
•
a művészeti tevékenységek végzése során a folyamatra és ne
az eredményekre fókuszáljunk;
•
felnőttként is végezzünk legalább alkalomszerűen művészeti
munkát, gyakoroljunk, próbáljuk ki a gyerekek feladatait.
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Intellektuális fejlesztés
Azok az intellektuális tartalmak, melyek közvetlenül nem
kapcsolódnak a gyermekek hétköznapi világához, vagyis távolítják
őket attól, megterhelőek, betegítőek számukra. A kérdéseikre
adott, a teljesség érzetét nyújtó, átfogó, képszerű magyarázatok
megerősítik biztonságérzetüket, a titokzatosság fenntartja
érdeklődésüket és cselekvőkedvüket a világ iránt. A Waldorfkerettanterv által megfogalmazott tanítási tartalmak követik a
gyermekek érzésbeli és gondolkodási folyamatainak fejlődését,
így az adott életkorhoz kapcsolódó tantárgyak kellő intellektuális
kihívást jelentenek számukra.
Kérjük:
•
Minél ﬁatalabb a gyermek, annál inkább tartózkodjatok
a tudományos magyarázatoktól. Helyette valóságos, egyszerű
képekben válaszoljatok a gyerekek világ megismerésére
vonatkozó kérdéseire.
•
A túlságosan részletes szóbeli magyarázatok és képi
tartalmak (mesekönyvek, rajzok stb.) széttöredezik a gyermekek
ﬁgyelmét, testi-lelki erejét. Különösen a nehezen koncentráló
gyermekeket óvjuk a sokféleségtől.
•
A Szülők a Szülői Esteken részletesen tájékozódhatnak
arról, mit tanulnak éppen a gyerekek, hogyan lehet ehhez
otthon kapcsolódni, a tanultakat megerősíteni. Kérdéseitekkel
forduljatok a Tanítókhoz, Pedagógusokhoz.

Szabad mozgás jelentősége
A mozgáson keresztül az ember, mint individuum, testével
ﬁzikailag lép a világba.
A mozgásrendszer fejlődése a születéstől kezdve a kisgyermek
koron át az általános, szokásos jellemzőkön túl egyéni módon zajlik.
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A mozgás szabadsága lehetőséget ad a gyermekeknek, hogy saját
fejlődésüknek megfelelően éljék bele magukat a fizikai testükbe.
Az iskolai mozgásórákon alapvető cél, hogy úgy tapasztaljanak,
ügyesedjenek, fejlődjenek a gyerekek, hogy közben mozgásuk
lélekkel áthatott maradjon. Ezért igyekszünk kerülni a
mozdulatok gépies begyakoroltatását, a trenírozást. A mozgásórák
korcsoportnak megfelelően játékos, kisebbeknél képekben gazdag,
nagyobbaknál kellő együttműködést és versenyszellemet előhívó
hangulatban zajlanak.
Szülőként is teremtsünk olyan lehetőségeket, ahol a gyerekek
örömmel megélhetik saját ügyességüket, futhatnak, mászhatnak,
ugorhatnak, kapaszkodhatnak. Erre tökéletesen elegendő egy
kirándulás, a játszóterek, parkok vagy udvarok. Még jobb, ha időről
időre visszatérünk a gyerekekkel ugyanarra a helyre, akár éveken
keresztül, hogy megtapasztalhassák, mennyit fejlődtek. Amit
korábban nem sikerült teljesíteni, most már könnyen megy! Minden
hosszabb mozgás után fordítsunk kellő ﬁgyelmet és időt a jól eső leés átvezetésre, pihenésre a gyerekek számára is.
Kisiskolás korban jó, ha örömmel bicikliznek, korcsolyáznak,
síelnek, szánkóznak, úsznak, gyalogolnak, futnak, lovagolnak
a gyerekek. Semmilyen versenysport és edzés nem támogatott
ebben az életkorban. A labda- és csapatjátékokat 12 éves kor alatt
nem javasoljuk/támogatjuk. Hatodik osztálytól a kosár-, kézi- és
röplabdázást, a ﬂoorballt az iskolai mozgásórákon szakszerűen
tanulják a gyerekek.
Semmilyen életkorban nem támogatjuk azokat a sportágakat,
amelyeknél a ﬁzikai durvaság jelei a játék lényegéhez tartoznak.
A Szülői Kézikönyv azzal a szándékkal íródott, hogy
egy átfogó képet adjon az Iskolánkban zajló életről. Ha
több aktuális vagy praktikus információra van szükségetek,
keressétek fel honlapunkat!
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