
Mi a Waldorf-pedagógia? 

A Waldorf-pedagógia az egész világon a legelterjedtebb reformpedagógiai módszer. A 

Waldorf-intézmények száma világszerte megközelítően 1000, egy 2007-es felmérés szerint 

ebből Európában 690 működik. Magyarországon megközelítően 5000 gyermek tanul az ország 

80 intézményében (óvodákkal, iskolákkal együtt). Az első Waldorf iskolát közel 100 évvel 

ezelőtt egy Emil Molt nevű gyáros alapította Rudolf Steiner előadásain fellelkesült 

munkásainak kérésére.  

Pedagógiánk világszerte elismert, immár kilencven éve sikeresen működik mind az öt 

kontinensen. Sikerének egyik kulcsa a kompetenciaalapú, gyermekközpontú oktatás-nevelés, 

melynek eredményeképpen az iskolákból érettségi bizonyítvánnyal távozó diákok az 

érdeklődési körüknek megfelelően az élet bármely területén sikereket érnek el. A szabad 

iskolaválasztás jogán alternatívát kívánunk nyújtani azoknak, akik gyermekeik fejlődését 

stresszmentes, elfogadó  környezetben, családias légkörben szeretnék biztosítani. 

A Waldorf-pedagógia emberneveléssel foglalkozó szociális művészet. Emberneveléssel 

foglalkozik, mivel az ismeretanyag átadásán túlmenően olyan lelki és szellemi erők - pl. pontos 

megfigyelőképesség, tiszta, logikus, de emellett szabad és önálló, kreatív gondolkodás, 

tolerancia, morális ítéletalkotó-képesség - kialakításán fáradozik, amelyek segítségével a 

gyermekből felnövekedett ifjú megtalálja a helyét a világban, s ezáltal harmóniában tud élni 

saját magával, valamint szűkebb és legtágabb környezetével is. Szociális, mivel úgy próbálja 

nevelni a gyermeket, hogy belőle a világ és a társadalom problémái iránt nyitott és érzékeny, a 

problémákra megoldást kereső és találó, és azok megoldásában aktív szerepet vállaló felnőtt 

váljék. Szociális olyan vonatkozásban is, hogy alapvetően az együttműködésre épít. 

 

Az államilag elfogadott Waldorf-tanterv legfontosabb feladata, hogy az egyes életkorokhoz 

igazított ismeretanyagok közvetítésével biztosítsa a gyermek egészséges fejlődését. E 

folyamat célja, hogy a társadalomban résztvevő és azzal együttműködő egyént neveljen. Ez 

nem kizárólag a tanulmányi eredményektől függ, amelyek fontosak ugyan, de csupán a tárgyi 

tudás elérését tükrözik.  

  

A Waldorf-alapokon nyugvó iskola egyik legalapvetőbb mozgatórugója a gyermekeink 

javáért történő összefogás, melynek keretei között elválaszthatatlanul fonódik össze tanár és 

szülő munkája, egymásrautaltsága. A tanárokon kívül a szülők és gyerekek is tudják, és a 

világon egyre több történet is igazolja, hogy ez a gyerekek fiziológiás és pszichés 

fejlődésének, ritmusának mély ismeretével megalapozott pedagógia egészséges környezetben 

olyan szabad embereket nevel, akik felismerve helyüket és feladatukat a világban helyt tudnak 

állni, vállalják önmagukat, és szembenéznek a kihívásokkal[1].  

  

A német Die Zeit 2011 februári számában[2] arról számol be, hogy a legújabb PISA 

eredmények közzététele után exponenciálisan megnövekedett a kereslet a Waldorf-iskolák 

iránt. A világszerte működő 1000 Waldorf-iskolából a 250 németországi intézmény gondja a 

nagyarányú túljelentkezés. Még ha nem is ilyen mértékben, de nálunk is egyértelműen 

érezhető ez a folyamat. Magyarországon a fennmaradás is kérdés lehet, mert az állam az 

iskolákat nem teljes mértékben támogatja, a fenntartáshoz szükséges fennmaradó összeget a 

szülőknek kell előteremteniük. Mindezek mellett a Waldorf-iskolák egyik legfontosabb 

alapelve, hogy anyagi indokkal egyetlen tanuló jelentkezését / iskolában maradását sem 

utasítja el. 
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Mennyibe kerül a szülőknek a Waldorf-iskola? 

  

Az oktatási törvény tartalmazza ugyan a szabad iskolaválasztás jogát, de az állami támogatás a 

Waldorf-iskolák esetében nem fedezi a működési költségeket. A szülők ezért anyagi 

hozzájárulással is segítik az iskola működését, melynek mértéke az iskola mindenkori 

gazdasági helyzetének megfelelően kerül megállapításra. 

  

Iskolánkban a beiratkozási díj 65.000 Ft (egyszeri díj, amikor a gyermek elkezdi az iskolát), a 

havi támogatás 40.000 Ft gyermekenként. 

  

Nem magyar állampolgárságú gyermekek esetén a 2011. évi CXC. tv. 92. § az irányadó. 

A művészeti térítési díj 10.000 Ft/nevelési év. 

Étkezési térítési díj: 340 Ft/ebéd, 180 Ft/uzsonna. 

  

Ezek a díjak a 2017/2018-as nevelési évre érvényesek. A következő nevelési évre érvényes 

díjakat 2018 tavaszán állapítjuk meg. 

  

Kik járhatnak Waldorf-iskolába? 

  

A Waldorf-iskolák minden gyermek számára nyitva állnak, teljesen függetlenül vallási, nemi 

és egyéb hovatartozástól, a szülők aktuális anyagi helyzetétől. A leendő elsősök egy játékos, az 

iskolaérettséget vizsgáló felvételin vesznek részt. Természetesen más iskolák magasabb 

évfolyamaiból is érkezhetnek gyermekek. Az iskola legfőbb jellemzője, hogy minden irányú 

tehetség megélheti a kiteljesedés lehetőségét, ugyanakkor a festés, faragás, agyagozás stb. 

közben nem a végeredmény az igazán fontos, hanem az alkotás folyamata, melynek során a 

gyermekek sok egyéb képessége is fejlődik. A Waldorf-pedagógia legfőbb célja a gyermek 

értelmi és alkotó erőinek harmonikus kibontakoztatása. 

  

Igaz, hogy többnyire tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek mennek Waldorf-iskolába? 

  

Ez egyáltalán nem igaz, hiszen a „problémás“ gyermekek jelentkezésekor az osztálytanítók az 

egész osztályközösség érdekeit mérlegelik, és ennek alapján döntenek a felvételről. Az is fontos 

szempont, hogy ezek a gyerekek megkapják a szükséges egyéni fejlesztést is. Egyébként nincs 

eltérés az állami iskolákhoz képest a különböző adottságú gyermekek arányát tekintve. 

  

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

  

Részben igaz, hogy a Waldorf-iskolák lemondanak az osztályzásról. Az ellenőrzés és az 

értékelés személyre szabott. A tanárok nem elégednek meg a számjegyekkel, hanem minden 

egyes diákkal olyan kapcsolatot alakítanak ki, amely lehetőséget teremt arra, hogy személyre 

szabott szöveges értékeléssel illessenek minden dolgozatot, feleletet, házi feladatot. Így a diák 

is és a szülő is pontosabb képet kap arról, hogy pontosan holt tart a diák a tananyagban, miben 

kell még fejlődnie, miben nyújtott igazán szép teljesítményt, és hasonlók. Az év végi 

bizonyítványban az egész évi fejlődést elemzik – tantárgyanként, de a személyiség tükrében, 

hiszen a tudás fokánál sokkal többet mond a gyermek egész egyéniségének alakulása. 

Tizenegyedik osztálytól érdemjegyet is kapnak a diákok a szöveges értékelés mellé, de csak 

azért, mert a felsőoktatási intézmények ezt megkövetelik az ő felvételi eljárásuk során. 

  

Mi ösztönzi a gyerekeket a tanulásra? 



  

Mivel a Waldorf-pedagógia a gyermek életkori sajátosságait veszi figyelembe, az érdeklődés 

felkeltése a tanultak átélésén keresztül sokkal egyszerűbb, mint az bármely retorzió 

fenyegetettségének árnyékában lenne. A gyerekek – az esetek többségében – határozottan 

élvezik a tanulásnak ezt a formáját. Tehát van motiváció, csakhogy az nem egy érdemjegy 

megszerzésére irányul, ezért a tudás élménye is maradandóbb. 

  

Mi lesz a Waldorf-iskolában végzett diákokkal? Hogyan állják meg helyüket az életben? 

  

A több mint kilencven éve működő Waldorf-iskolákból kikerülő diákok kimondottan sikeresek 

a továbbtanulásban és a legkülönbözőbb szakmákban. Például Németországban, ahol a legtöbb 

ilyen iskola működik, a felsőoktatási intézmények nagyra becsülik a Waldorf-iskolákból 

kikerülő tanulókat, mert nemcsak intellektuális képességeik, de kreativitásuk, a folyamatokban 

való gondolkodásuk, a csoportmunkára való készségük is kimagasló. 

  

Hogyan készülnek az érettségire a Waldorf-iskolában? 

  

A Waldorf-iskola 12 osztályból áll, melynek zárásaként minden diák elkészíti saját éves 

munkáját. Ehhez akkorra megfelelő gyakorlatuk van. A 13. év az egységes állami érettségire 

való felkészülés jegyében telik. 

  

Miért jó a gyereknek, ha nyolc éven keresztül egy osztálytanítója van? 

  

A gyermekek olyan közösségben fejlődhetnek a maguk üteme szerint, ahol az állandóság és a 

ritmikus ismétlődés biztonságát élhetik meg. Ennek egyik alapja a Waldorf-iskolában az a 

tanító, aki a gyerekeket nyolc éven keresztül kíséri (iskolánkban 6. osztálytól szaktanári 

segítséggel, vagy szaktanár által tartott órán az osztálytanító is részt vesz), a tanítás első két 

órájában, az úgynevezett főoktatásban lehetőség szerint mindvégig ő tanítja az egyes 

tantárgyakat – epochális rendszerben (három hétig egy-egy tárgyat). Ez idő alatt mély 

ismereteket szerez tanítványairól, s így sokkal több segítséget adhat nekik egyéni fejlődésük 

útján. 

  

Mit jelent az epochális tanítás? 

  

Az epocha görögül korszakot jelent. A Waldorf-iskolában a tanítás első két órájában több héten 

keresztül egy tantárggyal foglalkoznak a diákok. Például – általában – három héten keresztül 

történelem-, majd újabb három hétig fizika óráik vannak, s így sokkal mélyebb kapcsolatot 

alakítanak ki az egyes területekkel. Bizonyos alapkészségeket, mint például a számolás, 

főtanításon kívül, szakórákon is gyakorolják. A reggeli főoktatás alatt változatos tevékenységek 

során jutnak el a diákok a tanárral közös munkát végezve a szükséges tananyag elsajátításához. 

Elsődleges cél, hogy a diák a tanulnivalót ne magolás útján, hanem sokkal inkább saját élményei 

alapján sajátítsa el, az így megszerzett tudás ugyanis sokkal mélyebb és tartósabb lesz, mint egy 

akármilyen tankönyvből kimazsolázott adathalmaz. Ennek érdekében van jelen a Waldorf-

iskolában a művészettel nevelés módszere is, hiszen tudományos kutatások is bebizonyították, 

hogy a művészetek segítségével elsajátított tudás sokkal tovább az aktív memória része marad, 

mint amit száraz tényanyagként tanul meg az ember. 

  

Igaz az, hogy a Waldorf-iskolákban nem használnak tankönyveket? 

Tankönyveket az érettségiig szinte kizárólag idegen nyelvekből használnak a tanórákon, a többi 

tantárgy „tankönyveit” az órán elhangzottak és a tanórákon kívüli, otthoni, illetve könyvtári 



kutatásaik alapján készítik el a diákok, saját kezűleg. Ennek a neve epochafüzet, ami abba 

belekerül, azt a tanár ellenőrzi, a diákkal kijavíttatja az esetleges hibákat, így a végeredmény 

egy olyan füzet lesz, amit a dolgozatokra, felelésekre, majd később az érettségire készülvén, ha 

a diák elővesz, abban azt fogja találni, amit az érettségire tudnia kell. 

  

Mi az euritmia és mire való? 

  

Az euritmia egy mozgásművészeti ág, amely a Waldorf-iskolákban a tananyag szerves részét 

képezi, mint tantárgy. Az euritmiában minden hangnak megfelel egy-egy külön mozdulat, így 

például egy vers előadásakor a megtett mozdulatok azt formálják képpé, ami a vers hangjaiban 

már eleve benne él. 

  

Hogy viszonyul a Waldorf-iskola a természettudományokhoz és a számítógép-használathoz? 

  

A természettudományok egyenlő súllyal vannak jelen a Waldorf-oktatásban, és a számítógépet 

is a helyén kezelik: nagy hangsúlyt fektetnek a tanárok arra, hogy a virtuális valóság ismeretét 

megelőzze a természet világának ismerete.  

  

Mi a fő különbség a Waldorf-iskolák és a többi iskola között? 

  

A Waldorf-pedagógián alapuló oktatás egyenlő hangsúlyt fektet a gyerekek és az ifjak értelmi, 

művészi, gyakorlati és szociális képességeik fejlesztésére. A diákok első osztályos koruktól két 

idegen nyelvet tanulnak. A lányok és fiúk egyaránt kötnek, varrnak a kézimunkaórákon, és 

kalapálnak, reszelnek, csiszolnak a kézműves órákon. A nyolcadik és a tizenkettedik év végén 

egy általuk választott témában mélyülnek el egyénenként, s annak előadására elméletben és 

gyakorlatban egyaránt készülnek. Gimnáziumi éveik alatt évente más-más, mezőgazdasági, 

erdészeti, üzemi és szociális gyakorlatokon vesznek részt a diákok. Ezek során nem a konkrét 

szakma megtanulása a fő cél, hanem az egyéni képességek életszerű gyakorlása. 

  

  

 

 

 
[1] http://www.diewaldorfs.waldorf.net/list.html 

[2] http://www.zeit.de/2011/08/Waldorfpaedagogik 
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