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1. AZ ÓVODA ADATAI: 

 
Az óvoda hivatalos elnevezése:       KISPESTI WALDORF ÓVODA, 

ÁLTALÁNOS ISKOLA,  
   ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA és 

     GIMNÁZIUM 
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Az óvoda fenntartója:    PESTI WALDORF PEDAGÓGIAI EGYESÜLET     
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Az óvoda típusa:    EGYESÜLETI FENNTARTÁSÚ ÓVODA 

 

Az óvoda alaptevékenysége:                               Óvodáskorú gyermekek ellátása, nevelése, fejlesztése                                         
                                                        TEÁOR:-80111-5 óvodai nevelés 

 

Felvehető gyermeklétszám:   45 fő                     

 

Az Intézmény vezetője:    Somorjai Miklós 
                                                                2209 Péteri, Haleszi kert 1227/2                    

                

Tagintézmény vezető:    Fogarassy Borbála 
      2310 Szigetszentmiklós, Kazinczy u. 4. 

 
Tagintézmény vezető:    Szilágyi Márta 
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      2736 Mikebuda, Irsai út 2. 

 

2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA: 

Bevezetés 

1995 tavaszán Pest külső kerületeiben szülői csoportok alakultak ki, amelyekben létrejött az akarat, hogy 

gyermekeiket Waldorf óvodában és iskolában kívánják neveltetni és taníttatni. 

Megalakult a Pesti Waldorf Pedagógiai Egyesület, amely pedagógusokból, kispesti, csepeli, erzsébeti, lőrinci 

és zuglói szülőkből állt. 

A kispesti önkormányzat jóvoltából, egy akkor már négy éve használaton kívüli, üres épületben kezdhettünk 

hozzá az iskola és az óvoda kialakításához. Az átalakítások és a felújítás után az intézmény alkalmassá vált a 

pedagógiai célok megvalósítására. 

Az első osztály elindulása után, 1995. október közepén az óvoda is megnyitotta kapuit. 

 2000-ben új, nagyobb épületbe költözhetett az Intézmény, ahol már külön álló épületben és külön udvarral 

illetve kis kerttel működik az óvoda, a 12+1 osztályos iskola mellett. 

A Waldorf óvodai ellátás iránt évről –évre nő az igény. 

15 év után, 2010 tavaszán megérett az idő arra, hogy óvodánk, Intézményünk bővülhessen, és egy második 

csoport megszületéséért tehessünk erőfeszítéseket. Az érdeklődő szülők száma már igen nagy létszámú, ők hónapok 

óta komoly elszántsággal keresték a megoldást arra, hogy gyermekeik mindenképpen Waldorf óvodába járhassanak.  

Óvodánk épületét rendbe hoztuk, oly módon, hogy két csoportnak adhasson helyet. (Évtizedekkel ezelőtt 3 

csoportos óvoda működött az épületben.) 2010 szeptemberétől, 2 csoportos óvodává bővültünk, 3 óvónővel, és 45 

gyermekkel. 

 

 

2. 1. Az óvodakép 

Az óvodai csoportban a gyermekek vegyes életkorúak. Véleményünk szerint e szervezési formában adódnak a 

leghatékonyabb pedagógiai helyzetek, és e szervezési forma a legalkalmasabb a differenciált nevelő munka végzésére. 

Az óvodába kerülő gyermekek képességeinek fejlettségi szintje eltérő. Nevelői kollégiumunk ezt a különbséget 

természetesen fogadja, és tiszteletben tartja. Ugyanakkor a gyermek fejlődésének első hét évét, soha vissza nem térő 

lehetőségnek tartjuk, amikor is számos fejlődési elmaradás korrigálására van esély. 

Mind a testi, mind a lelki, szellemi fejlődésnek nagy jelentőséget tulajdonítunk. A megtestesült és magát 

testiekben, lelkiekben kinyilvánítani törekvő individualitásnak vannak az életkorral változó, megismerhető és 
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regisztrálható törvényszerűségei. Ezek a változások nyomon követhetőek és meglehetős határozottsággal különítik el 

az egyes életkori szakaszokat egymástól. Segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a gyermekek a lehetőségek széles körével 

találkozhassanak a fejlődésük útján, s képesek legyenek kiválasztani a személyiségüknek megfelelőt. Speciális 

mozgásfejlesztő játékok is rendelkezésükre állnak.  

Nevelői kollégiumunk számára sikerélményt, belső elégedettséget jelent, hogy a szülők nevelőpartnerüknek 

tekintenek bennünket, bizalommal fogadnak minket, s az óvodában otthonosan érzik magukat. Óvodánk pedagógiai 

tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. A 

családok erőfeszítést tesznek az óvodai élet gazdagítására, pedagógiai munkánk hatékonyságát nagymértékben segítik, 

nélkülözhetetlen számunkra az együttműködésük. 

Nevelőtestületünkben most már 3 óvónő és 1 segítő/dajka van. Az állami képesítésen túl, ketten elvégezték, 

egy kolléganőnk most végzi a Waldorf Óvodapedagógus Képzést, egy kolléganőnk pedig pedagógiai asszisztensként 

segíti munkánkat. Alapvető pedagógiai törekvésünk, hogy gyermekcsoportonként, minél előbb két Waldorf-

óvodapedagógus foglalkozzon a gyermekekkel.  

Mind a négyen folyamatosan részt veszünk szakmai napokon, konferenciákon. Fontos számunkra a Waldorf 

óvónőkkel való kapcsolat, ami biztosíték mindannyiunk számára a minőségi pedagógiai munka megvalósítására.  

Munkánkat fejlesztőpedagógus, és gyógyeuritmista is segíti. Fontosnak tartjuk az osztálytanítókkal való 

kapcsolattartást, az óvodánkból már az iskolába járó gyermekek fejlődésére - időről-időre - való visszatekintést. 

 

 

 

2. 2. Gyermekkép 

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

mélységeiben egy eljövendő állapotot is hordoz. Így minden gyereket, mint a „jövő csíráját” lehet szemlélni, aki az őt 

nevelő egyént arra indítja, hogy új képességeket fejlesszen ki magában: tanulja meg a jövő jeleit minden jelenségében, 

minden gyerekben felfedezni, megismerni, ápolni.  

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

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

megismerő tevékenységében. (S ezen túlmenően természetesen a „többi” érzéklet, mint például a nagy fontosságú 

egyensúlyérzékelés, vagy a saját mozgásokat visszajelző kinesztetikus érzékelés.) 

A gyerek azonban nem csak a fizikai világot érzékeli, hanem a fizikain túli, nem látható világot is.   Ezen belül 

elsősorban a számára fontos másik embert - az anyát, apát, testvéreket, majd az óvónőt. 
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A Waldorf-pedagógia felfogása szerint a gyerek nem csak kommunikatív és metakommunikatív jelzésekben fogja fel a 

másik ember pszichikus állapotát, realitását, hanem mintegy közvetlenül is. Átél - ha nem is tudatosan - olyan 

gondolatokat és érzelmeket, melyeket a környezetében élő, számára fontos személyek gondolnak és éreznek.    

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

figyelhető meg: ha szeretettel, figyelemmel, örömmel, pozitív érzéssel és gondolattal  vesszük körül a kisgyereket, 

akkor az kedvezően hat az ő érdeklődésére, az érzékelés intenzitására. Egy ingergazdag, sok érzékszervet 

igénybevevő környezet előhívja a gyerek belső aktivitását, erősíti a tevékenységekben, mozgásban is megnyilvánuló 

„testi intelligenciáját”.  

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

feldolgozni tapasztalataiból származó élményeket, és elsajátítani a sokféle minőséget, különbözőséget mindegyik 

érzékszerv területén. A kisgyereket környező felnőtt világ felelőssége és egyben feladata, hogy biztosítsa az 

ingergazdag fizikális, pszichés környezetet és, hogy ne „csapják be” érzékleteiben: 

- ezért javasolt a természetes anyagok használata, a fajsúly és a felületi viszonyokat „tévesen” reprezentáló 

műanyagjátékokkal szemben (az állat szőrös, a fém fémes tapintású és nehéz, stb.) 

- mindezen felül: a nevelőnek megfelelő belső tartalmakkal - érzelmekkel és gondolatokkal kell a gyerekek közé 

lépnie. 

Az óvodai nevelésben fontos számunkra, hogy gyermekközpontú és befogadó legyen, ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. 

 

3. ÓVODÁNK NEVELÉSI KONCEPCIÓJA – PEDAGÓGIAI    

    CÉLKITŰZÉSEINK 

 A Waldorf-óvodapedagógia és ezáltal mi is, tiszteljük a gyermek emberi méltóságát, és feladatunknak tartjuk, 

hogy előkészítsük egészséges életvitelét.  

 Olyan szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk, amely a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit tartja szem 

előtt, jó közérzetet biztosít. 

 Nem szabályokat és tilalmakat akarunk megvalósítani, hanem a gyerek és a felnőtt művészi erőkkel áthatott 

együttélését. 

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

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

így felfogja a gyerekből érkező, szükségleteiből fakadó felszólításokat. 

 Pedagógiai fejlesztő munkánk alapelvévé kívánjuk tenni az utánzást, amelyben a gyermek, az óvónők 

szeretetteljes, mintaképül szolgáló tevékenységét követheti. Nem direkt utasításokkal szeretnénk irányítani, 

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

vezéreltségét helyettesíti. 
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 Segíteni kívánjuk, hogy a gyerek a benne működő természetes erőit szabadon tudja fejleszteni: érzékelésben, 

utánzásban, játékban és egyéb tevékenységekben. Különös figyelemmel a négy alapérzék egészséges 

működésére. (Tapintás, egyensúlyérzék, mozgásérzék, életérzék.) 

 A játékokhoz szükséges eszközök egyszerű megformálásával segíteni szeretnénk a gyerek fantáziájának 

egészséges fejlődését és a belső aktivitás megszületését.  

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

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

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

utánozhassák, el akarjuk érni, hogy az átélés által, kerüljön a felszínre - a cselekvés összefüggésében, - az 

értelmi képesség és felfogó erő. 

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

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

előírás nyomasztóan hasson, s ugyanakkor hatástalan maradjon. 

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

továbbfejleszteni azon képességeit (intelligencia, fantázia, átélés, kézügyesség, szociális magatartás), melyeket 

elsajátított. 

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

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

felülkerekedni. 

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

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

és megbecsültté válnak; így lesznek életük alakításának egészséges elemeivé.) 

  El akarjuk érni, hogy a gyerekek a mesélések és előadó játékok (például mesejátékok) során tiszta és 

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

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

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

formázás, éneklés, euritmia, körjáték) kívánjuk felszínre hozni. 

 Figyelembe kívánjuk venni: a gyerek érettségi szintjét, mind az óvodai felvételkor, mind az iskolakezdés 

időpontjának meghatározásánál. A Waldorf-pedagógia az iskolaérettség kritériumait nem célkitűzésnek tartja, 

nem alkalmaz külön iskolára felkészítő foglalkozásokat. Úgy tekintjük, hogy az életkori sajátosságoknak nem 

megfelelő a túl korai fejlesztés. Az idő előtti absztrakt, verbális és intellektuális tanítás elvonja a 

személyiség önfejlesztő erőit azoktól az adott életkorban legfontosabb feladatoktól, melyek a testi, lelki 

egészséget szolgálják. 

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

érettsége és szükségletei szerint akarjuk a gyereket vezetni. 
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  Szeretnénk hozzásegíteni a gyermeket: nyitottság elsajátításához, a másság elfogadásához, a természet értő 

szemléletéhez, s utat akarunk nyitni – most még csak mesei, érzékletes szinten – a majdan globális 

szemléletmód előtt. 

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

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

 A gyerek fejlettségéből kiinduló, természetes környezetben, játékban öntevékeny részvétellel szerzett 

tapasztalatokra, ismeretekre építjük a képességfejlesztést. 

 

Támogatni szeretnénk a gyermekeket abban, hogy megismerkedhessenek az őket körülvevő világgal; egészségesen, 

szeretetteljes, biztonságos légkörben, az erőszakos intellektuális késztetésektől védve fejlődhessenek. 

 

4. ÓVODÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI 

Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

Ezen belül: 

 - az egészséges életmód alakítása 

 - az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 

 - az anyanyelvi, - értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 

  

4. 1. Az egészséges életmód alakítása      

Az egészséges életmód kialakítása nagy jelentőségű ebben az életkorban.  

Célunk: testileg, lelkileg, szellemileg egészséges gyermekek nevelése. 

A gyermek érezze magát biztonságban mind a felnőtt, mind a gyerektársaságban. 

A szeretetteljes légkör, a gyermek személyiségének tiszteletben tartása, a gondoskodás, a gondozás, a szabadban való 

mozgás mind biztosítéka az egészséges testi-lelki fejlődésüknek. 

Az egészséges életmód kialakításában sokat segít a gyermeknek az azonosulási, utánzási törekvése. Igen fontos a 

felnőtt példaértékű magatartása. 

A rugalmas napirendben lehetőség nyílik a gyermekek testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítésére.  

Feladataink: 

 Gondozás: A testápolás, öltözés, étkezés, önkiszolgálás bensőséges gyerek-felnőtt kapcsolatban történik.  

Az egészséges táplálkozásra is nagy hangsúlyt fektetünk. Célunk, hogy a gyermekekben megmaradjon az 

egészséges táplálkozási ösztön. Az óvodai életben ez a sok gyümölcs, zöldség és gabonafélék 

fogyasztásában, valamint az étkezések módjában, ritmusában és az ételek minősége által tud megvalósulni 

 



9 
 

 Testi nevelés: A gyermekek mozgásigényének kielégítését szolgálják az udvari és a csoportszobai 

eszközök, a szabadjáték közben előforduló élet adta módon, spontán történő, mozgást fejlesztő 

tevékenységek. A gyermekek rengeteget futkároznak, ugrálnak, csúsznak, másznak. 

Testi épségük védelmének érdekében a közösen kialakított szabályoknak fontos a megismertetése, 

betartása, betartatása. Ebben nagy szerepe van az idősebb gyermekeknek, akik jó példával járnak elől, és a 

kisebbeket figyelmezetik is, ha erre szükség van. Egészen a hetedik évbeli fogváltásig az emberi testnek, 

olyan feladatot kell magán elvégeznie, ami lényegesen eltér minden más életkorszak feladatától. A fizikai 

szerveknek ebben az időszakban kell meghatározott formát ölteniük, a továbbiak során már csak növekedni 

fognak, azoknak a formáknak az alapján, amik a megadott időig alakultak ki. Csak a helyes fizikai 

környezet, hat úgy a gyermekre, hogy fizikai szervei a helyes formákban alakuljanak tovább. Két 

varázsszó van, amik megadják, hogy a gyermek hogyan lép kapcsolatba környezetével, ezek az utánzás és 

a példakép. Az utánzás a fizikai test fejlődéskorszakához tartozik. Mivel a kisebbek nem csak az óvónőt, 

hanem egymást és a nagyobb gyerekeket is utánozzák, ezért a vegyes korcsoport a mozgás fejlesztésében 

is nagyon fontos szerepet játszik. Az eszközök és tevékenységek kiválasztásánál a gyermekek életkorához, 

fejlettségi szintjéhez igazodunk: 

 A 4 éveseknél a természetes nagymozgások fejlődését segítjük  
        (csúszás, bújás, mászás, ugrás) 
 Az 5 éveseknél hangsúlyos a szem-kéz,(célba dobás) szem-láb koordináció (ugrókötél), 

egyensúlyérzék fejlesztése (hintázó, pörgő, ringató mozgások) 
 5-6-7 éves korban a finommotorika fejlesztése kerül előtérbe, (tépés, vágás, gyöngyfűzés, szövés, 

fonás, barkácsolás, konstruálás) 

A ritmikus játék, és az euritmia is fontos szerepet játszik az egészséges testkép kialakulásában. A   

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

mozgásformák  harmonizálásában és a mesei jelenetek megelevenítésében van jelentős szerepe. 

       Ez a tevékenység, naponta 15-20 percig tart, a kisgyerek közvetlen utánzóképességére épül.     

       (Mozgást látva, érzékelve ő is együtt szeretne mozdulni a környezetével.) Egy héten egyszer,   

       szerdán a ritmikus játék idejében, euritmia van, melyet szakképzett euritmista tart a gyerekeknek.  

 

4. 2. Érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása    

Célunk: Érzelmi biztonság és gazdag érzelmi kapcsolatok kialakítása. 

A szocializációt az óvoda pozitív légköre biztosítja. Az ilyen légkörben nevelkedett gyermeknek fejlődik az „ÉN” 

tudata, természetes magatartássá válik mások elfogadása, a KÜLÖNBÖZŐSÉG elfogadása. Fejlődik erkölcsi tartása és 

akarata. 

A gyerekek megnyilvánulásait a felnőtteknek nyitottsággal, törődéssel kell figyelni. 



10 
 

A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő, közös tevékenységek gyakorlása. Az 

óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (önzetlenség, együttérzés, figyelmesség) és 

akaratának, önfegyelmének önállóságának, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának, fejlődését, szokás- és 

normarendszerének megalapozását.  

Feladataink: 

 Pozitív mintán alapuló szociális tanulás 

 Szereteten alapuló családias légkör 

 Különbözőség elfogadása 

 Kedvező érzelmi hatások 

 A gyermek pozitív megnyilvánulásaira épülő fejlesztés 

 A viselkedésformáknak, és az együttélés szabályainak elsajátítása (óvodapedagógus-gyermek, gyermek-

gyermek) 

 Alkalmazkodó-képesség kialakítása 

 Kiemelkedő képességű gyermekekhez való alkalmazkodás 

 Közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása 

 Erkölcsi nevelés, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, 

figyelmesség), és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlesztése 

A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi 

környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a 

szülőföldhöz való kötődés alapja. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus 

viselkedése. 

 

4. 3. Anyanyelvi- értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. 

Célunk: Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak kialakítása, helyes, példamutató beszéd és 

szabály közvetítésével. 

Az értelmi fejlődés érdekében fontosnak tartjuk, hogy a gyermek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit 

rendszerezhesse, bővíthesse, és ezeket különböző tevékenységekben és élethelyzetekben gyakorolhassa. 

Fontos megteremteni annak lehetőségét, hogy tevékenykedések, cselekvések, saját tapasztalatok során, fejlődjenek 

egyéni képességeik. 

 

Feladataink: 

 Az anyanyelv ismeretére és szeretetére nevelés 
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 Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása 

 A természetes beszédkedv fenntartása, a gyermekek meghallgatása, a gyermeki kérdések és válaszok 

érvényesülése 

 A természeti és társadalmi környezetről tapasztalatok szerzése, az ismeretek rendszerezése 

 Tudásvágy felkeltése és fenntartása 

 Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) 

 Problémamegoldó és kreatív gondolkodás elősegítése 

 

 

5. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATAI    

Feladatunknak tekintjük a gyermekek szabad, individuális fejlődését biztosítani úgy, hogy kreativitásuk, 

lelkük, szellemük, mindenféle erőszak nélkül fejlődhessen.  

Annak érdekében, hogy bátran vállalják önmagukat, következetesen serkentjük a gyermekeket önálló meglátásokra, 

munkálkodásra. Ehhez elengedhetetlen, hogy nagyfokú érzelmi biztonságot nyújtó, őszinte légkör vegye körül őket, 

ugyanakkor az is fontos, hogy a gyermek a maga által teremtett szociális helyzeteket, konfliktusokat maga oldhassa 

meg, még akkor is, ha ez adott esetben nem mindig könnyű.  

Minden hét ugyanazon napján ugyanazt a tevékenységet végezzük, így ritmikusan ismétlődően van 

lehetőségük a gyermekeknek arra, hogy játékidőben szabadon részt vehessenek a különböző képességfejlesztő 

tevékenységekben, igényük és tetszésük szerint.  

Nagyon fontosnak tartjuk az őket körülvevő környezetet, ezért a természetes anyagokat részesítjük előnyben. A 

játékszereket az óvónők a szülőkkel együtt fából, textilből, gyapjúból készítik, illetve javítják, ha kell. Ez a fajta közös 

tevékenység a felnőtteknek is gyakori lehetőséget biztosít az együttlétre, és jó alkalmat ad a pedagógiai célú 

beszélgetésekre, a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődésének nyomon követésére, valamint a közös feladatok 

megvitatására. A magunk készítette játékokhoz a gyermekek is jobban kötődnek érzelmileg, mint a boltban vásárolt, 

személytelen, "tucat" játékokhoz.  

A napot átszövik a játék, éneklés, festés, rajzolás, formázás, kertészkedés, az évszakoknak, ünnepeknek 

megfelelő munkák természetes tevékenységi formái.  

Az óvodásokkal minden nap meghatározott időt töltünk a szabadban „rossz idő” esetén is (megfelelő 

öltözetben). A játék mellett ezt az időt is az évszaknak megfelelő tevékenységi formák gazdagítják.  

Tudatosan minden egyes gyermek személyiségét, állapotát, fejlődési stádiumát figyelembe véve, nagy 

szeretettel minden lehetőséget megadunk a gyermek testi, lelki és szellemi fejlődéséhez. A gyerekek nem azonos 

érettséggel érkeznek az óvodába, más-más a szociokulturális hátterük, mások a hozott alapképességeik. Sajnos a mai 

felgyorsult, intellektuális hatásokkal teli világ miatt is, egyre több gyermek küzd beilleszkedési, magatartási-, és 

beszédbeli problémákkal, részképesség-zavarral.  
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Célunk, hogy differenciálással mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább 

megfelelő, számára optimális fejlődést biztosítsunk, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb 

területeit, a gyermek igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásit, speciális erősségeit és 

gyengeségeit. A nevelés igazodik a gyermekhez, s ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, családi háttérhez, 

amelynek a gyermek részese. Azoknál a gyermekeknél, akiknél azt tapasztaljuk, hogy a spontán fejlődés lassúbb, vagy 

elmarad, illetve elakad, megfelelő szakszolgálatok segítségét kérjük. 

 

 Az óvodai csoportjainkban 4-től 7-évesig, vegyes életkorú gyermekek vannak. Ez az óvodai közösség egy 

nagycsalád, ahol a kicsinyek a felnőttekkel együtt végzett tevékenységeken, tehát tapasztalatokon és élményeken 

keresztül jutnak ismeretek birtokába, (pl. búza cséplése, őrlése, cipódagasztás, sütés, stb.). Törekszünk arra, hogy az 

életkorok szerinti elosztás 1/3, 1/3, 1/3 legyen, és a fiúk-lányok aránya is egyensúlyban legyen. 

A gyermeki biztonságérzet a harmonikus, kiegyensúlyozott felnőtté válás egyik alapja. Ezt a biztonságérzetet az 

állandóan visszatérő ritmus erősíti. Fontos szerepe van a napi, heti és havi ritmusnak is, amelyek évről-évre 

ismétlődnek. Évente átéljük az évszakok változásait, s ezt az egymást követő ünnepekre való felkészülés és az ünnep 

élménye évről évre egyre jobban elmélyíti.  

 

6. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ISKOLÁSKOR VÉGÉRE 

 

A Waldorf óvodából kilépő gyerek erre irányuló külön erőfeszítés nélkül iskolaérett, ez általában a hetedik 

életév folyamán következik be. Ez az érettség megnyilvánul mozgásában, játékában - annak sokféle fent felsorolt 

formájában - a szociális életében és az ehhez kapcsolódó kommunikációban, az anyanyelv használatában, a környezet 

ismeretében, a számok világában, valamint a mesék, mondókák és versek birodalmában, való jártasságában. 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételeknek megléte szükséges: 

 - testi, lelki és szociális érettség, melyek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához. 

A fizikai, testi változások a legszembetűnőbb jelei az iskolaérettségnek, melyek ebben az életkorban radikálisan 

jelentkeznek a gyerekeknél: 

A test arányai megváltoznak, s ennek következtében a gyerek fizikai képességei is. Nem csupán a nagy, aktív 

mozgásokban jelennek meg új elemek, mint például az, hogy tud szökdécselni, fél lábon ugrálni, labdát dobni és 

elkapni, masírozni, hanem a legaprólékosabb mozgásokban is finomodik az ügyessége, tud már csomót és masnit 

kötni, gombolni, varrni. 

A szociális viselkedésben is fejlődés tapasztalható:  

A gyerek belső világa erősebb lesz a külsőhöz képest. A játéka céltudatos és tervezett, a tárgyakhoz való 

kapcsolódása megváltozik, konkrét célokra inkább a speciálisan erre készített eszközök megfelelőek számára.  
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A barátságai már hosszabb ideig tartanak, elfogadott tagja az egész csoportnak. Arra is van már érzéke, 

önuralma, hogy a másiknak szót fogadjon, ajánlott tevékenységbe is be tud kapcsolódni.  A gyerek belső egyensúlya 

engedi, hogy a különböző helyzetekhez alkalmazkodjon. Képes arra, hogy utasításokat hajtson végre, kötelességeket 

vállaljon, melyeknek teljesítése örömet szerez neki, és önbizalmát növeli. 

Alkotó tevékenységeiben is megfigyelhetjük az érettség jeleit:  

Rajzaiban törekszik a tudatos komponálásra, figyelme a vonalról a felületre, a színekre helyeződik át, 

részletesebben kidolgozott emberformát rajzol, rajzaiban megtalálható a szimmetria. 

 

Érzelmi élete is sokkal összetettebbé válik: 

Szereti elmesélni álmait, szeret sugdolózni, titkot tartani; mindez azt mutatja, hogy kezd különbséget tenni a 

külső és a belső világ között, a kívánság és a valóság között. Érzelmeit jobban kezeli, kevésbé adja át magát viharos 

érzéseknek, nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá válik. Vágyik arra, hogy a felnőttben követendő és követhető 

tekintélyt lásson, akit szeretetből megajándékozhat bizalmával. 

Gondolkodásában is új tartalmak jelennek meg:  

Az iskolaérett gyerek képes igazi kérdéseket feltenni, 10-15 percig koncentrálni szabadon vállalt munkájára, 

valamilyen feladatra, tárgyra, összefüggésekben gondolkodni, valamit pontosan megmagyarázni, folyamatosan tisztán 

beszélni.  A gyerekben kialakul az ok-okozati gondolkodás, helyesen használja a múlt időt, emlékezete tudatossá válik. 

Mindezek képessé teszik őt arra, hogy a későbbiekben új gondolati struktúrákat fogadjon be. 

Most már várja a gyermek az iskoláskor tanulási formáit.          

 

 

7. ÓVODÁNK DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERE 

 - Előjegyzési napló 

 - Felvételi és mulasztási napló 

 - Csoportnapló 

 - Személyi lapok 

 - Konferencia napló 

 - Szülői Est emlékeztető 

 - Éves rend 

 - Házirend 
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 - Szervezeti és Működési szabályzat 
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8. GYERMEKVÉDELEM FELADATAI   
 

A törvény szerint a gyermeknek joga van ahhoz, hogy fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, 

valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön. 

Minden pedagógus és óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai 

eszközökkel való segítése. Köteles tiszteletben tartani a gyermek személyiségét és családja világnézetét, értékrendjét 

nem kényszerítheti rá senkire az óvodában. 

A Waldorf pedagógia alapelvei biztosítják az esélyegyenlőség megvalósulását. Különbözőség és beilleszkedési 

nehézségek esetén a gyermekre külön figyelmet fordítunk, fejlődése érdekében egyénre szabott pedagógiai eszközöket 

alkalmazunk.   

Veszélyeztetettség: 

 elhanyagolás (külső jelei: elhanyagolt fizikális jellemzők, alulfejlettség hiánybetegségek, belső jelei: 

szeretethiány, magatartási zavarok) 

 fizikai bántalmazás 

 érzelmi bántalmazás megnyilvánulásai 

 szexuális visszaélés jelei, stb. 

Ha azt tapasztaljuk, hogy a gyermek testi, értelmi, érzelmi fejlődését valamilyen körülmény, magatartás gátolja, 

akadályozza (veszélyeztetett), vagy az adottságaihoz mért fejlődés lehetősége akadályozott (hátrányos helyzetű), 

jelezzük az Intézmény gyermekvédelmi megbízottjának. 

A gyermekvédelmi megbízott, a nevelőtestületnek az a tagja, aki a Pedagógiai Kollégium megbízásából képviseli a 

gyermekvédelmi törvény érvényesülését, folyamatos kapcsolatban áll a helyi Családsegítő és Gyermekvédelmi 

Szolgálattal. Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekeket. A nyilvántartásban feljegyzi a 

gyermekekkel, illetve a családdal kapcsolatos intézkedéseket, és azok eredményességét. Kapcsolat felvételi lapon jelzi 

a problémát a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

 

9. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

9. 1. Az óvoda személyi feltételei 
 

Az alkalmazottak létszámát a mindenkor felvett gyermeklétszám, a napi nyitva tartás ideje határozza meg. 

Az óvodapedagógusok a Waldorf Óvodapedagógiai Program (WOP) alapján végzik a nevelőmunkát az 

óvodában, a helyi programban pedig, a helyi sajátosságainkat rögzítettük írásban. 
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 Az óvónők lényeges személyiségjegye a nyitottság, empátiakészség, őszinte érdeklődés a környezet iránt. 

Személyiségükön keresztül valósul meg az elképzelt és megfogalmazott helyi óvodai nevelési program, ezért 

továbbképzési törekvéseikben mindig támogatást kapnak. Az önképzés nem csak munkahelyi elvárás, hanem belső 

igény is, a minőségi munka egyik biztosítéka.  

A három óvónő, és a pedagógiai asszisztens egymás iránt tiszteletet tanúsító, elfogadó, egymás munkáját 

megbecsülő, egymáshoz alkalmazkodó munkatársként dolgozik. 

Folyamatos együttgondolkozás eredménye - az óvodai nevelésről, a fejlesztés lehetőségeiről, és 

szükségességéről - kialakult nézetünk. Nem félünk ütköztetni véleményünket, hagyjuk érvényesülni a meggyőzés 

elvét. Alapelvünk, hogy a gyermek nevelése az önneveléssel kezdődik. Az önnevelés fontos feltétele pedig, az 

önismeret. 

Az óvoda pedagógiai vezetését az együtt dolgozó óvónők közössége, az Óvónői Konferencia látja el. A munkát 

az óvónők részben önálló jogkörrel, a munkaköri leírásban megfogalmazott munkamegosztás alapján végzik. Az óvoda 

irányítását, működési feltételeinek biztosítását, az iskola irányításával, és működési feltételeinek biztosításával együtt, 

a tanári és az óvónői kollégium közösen, együttműködve végzi. A Fenntartóval együtt közösen felelnek a működés 

törvényességéért.  

Az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak munkájával szemben ugyanúgy elvárás, a nevelés 

eredményessége érdekében a tolerancia, érzékenység, nyitottság, gyermekszeretet. Fontos, hogy mindannyian 

tudatában legyünk annak, hogy magatartásunkkal, megnyilvánulásainkkal, minden helyzetben, megbízható, hiteles 

példaképeknek kell lennünk. 

Az ügyvitelt az iskolával közösen egy-egy titkár segíti. 

 

9. 2. Az óvoda tárgyi feltételei 

 Az óvodánk külön épületben működik az iskolától, és a kertünk is külön, - az óvoda épület háta mögött – 

nyugodt, csendes, szélvédett helyen került kialakításra. Az udvaron található homokozó, ügyességet és mozgást 

fejlesztő játékok, és elbújásra alkalmas kuckók is vannak. Virágos és zöldséges kis kert is van, amit a gyerekekkel 

közösen alakítottunk ki s velük együtt ápoljuk a növényeket. A kis tó, amiben aranyhalak is vannak, külön üde 

színfoltja udvarunknak. 

Az óvoda épület eredetileg is óvodai feladatok ellátására épült, igaz immár 60 éve. Így az állagmegőrzés nagy 

kihívás közösségünk számára, hiszen az évek során egyre több minden szorul felújításra. Az épületben lévő 

csoportszobák tárgyi felszereltsége és komfortja jó. A csoportszobákban megtalálhatóak az alapvető bútorok: asztalok, 

székek, szekrény, amik az építő és konstrukciós játékok fontos kellékei is egyben, ezen kívül helyet kapnak a 

személyes tárgyak és a munkák elhelyezésére alkalmas polcok, kosarak. 

A csoportokhoz öltöző és vizesblokk is tartozik. A csoportok térbeli felosztását úgy alakítottuk ki, hogy 

minden háztartási, kézműves és egyéb tevékenységnek egyértelmű és megfelelő hely jusson.  
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 Konyhai rész tűzhellyel, mosogatóval, kemence az udvaron; 

 Satupad, szerszámokkal, hely a barkácsoláshoz; (tél végétől) 

 Játszósarok: babaház, bolt, babaszoba; 

 Sarok, ahol a kézművesség kellékei vannak; 

 Elég hely, ahol az egész csoport összejöhet mesélésre, ünneplésre; 

 Megfelelő nagyságú hely a körtánchoz, mozgásos játékhoz;  

 Aquarell festéshez megfelelő hely;  

 

A helyi program megvalósításához szükséges további eszközök: 
 

 A bútorok tömörfából, szépen megmunkálva készülnek. Fontos, hogy több funkciónak is 
megfeleljenek. Textíliáink természetes anyagból készültek és általában kézzel varrottak. (Gyapjú, len, 
vászon, selyem, bársony, pamut.) 

 A naponta használandó anyagok a gyermekek számára jól láthatóan kosárban vannak elhelyezve. 
 A játékszerek, eszközök természetes anyagokból készültek nem teljesen kimunkáltak, hogy a gyermeki 

fantáziát is megmozgassák. 
 Állandóan vagy ideiglenesen felépíthető házacskák és berendezések, 
 Többféle méretű, színű kendők, leplek, rongyszőnyegek, kötelek, zsinórok; 
 Fából készített játékok: hajók, autók, figurák, állatok; gyökerek, rönkök, pallók, paravánok; 
 Kötött állatok, botnyelű lovagolható paripák, ló kantárok; 
 Varrott babák, bábuk; 
 Kosárnyi kagyló, fenyőtoboz, kövek, kavicsok, magok, fakérgek; 
 Fejdíszek, koronák, palástok; 

 

9. 3. Az óvodai csoportok szerkezete 

Gyermekcsoportjaink osztatlan szervezésűek. Ebben a szervezési formában látjuk legjobban biztosítva a 

modellkövetést, az utánzásra kiemelkedően sok lehetőség adódik, eredményesebb a szocializálódás, könnyebben 

válnak önállóvá a gyermekek. A gyermekek megtanulnak alkalmazkodni, fokozódik empátiás képességük, 

természetesebben elfogadják a másságot. Konfliktusmegoldó képességük jól fejlődik, kialakul bennük a megegyezésre 

való képesség. Életszerű helyzetek jönnek létre. A testvérek, barátok, ismerősök segítik a beszoktatás folyamatát. A 

már kialakult, nagyok által alkalmazott szokásrend, viselkedés, a kicsik számára természetes velejárója az óvodai 

életnek. Az eltérő fejlettségű gyermekek nem szigetelődnek el. Mindenki talál partnert vagy támogatót, ha segítségre 

szorul. A baráti csoportok kialakulása színes és változatos lehetőségeket kínál. 

A gyermekek felvételekor figyelembe vesszük a gyermekek érdekeit, figyelünk a különböző életkorú 

gyermekek csoporton belüli arányára, a nemek arányára, és a gyermekközösségek szociális összetételére. 
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9. 4. Az óvodai élet megszervezése 

Napirend 

7.15.-7.30 Az óvónők közösen kezdik el a napot, előkészítik aznapi tevékenységeiket.  

7.30.-8.30 A gyerekek megérkeznek, bekapcsolódnak a játékba. 

8.30.-10.00 A szabad játék ideje:  A gyerekek  önállóan  játszanak,  míg az óvónők 

a hét különböző napjaihoz és az évkör ritmusához  igazodó munkát végeznek, elkészítik a tízórait, 

előkészítik a művészeti tevékenykedéseket, amelyekbe a gyermekek szabadon bekapcsolódhatnak.  

10.00.-10.15 Rendrakás: Ezt az óvónők és a gyerekek együtt végzik. 

10.15.-10.35 Reggeli kör: Körben leülünk az évszakasztalnál,  

Gyertyát gyújtunk, köszöntjük az aznapot, imaszerű verset mondunk. Megemlítjük a hiányzókat. 

Ritmikus játék: Az óvodásokhoz szabott történetbe ágyazott verses, énekes, ritmikus mozgás. Az 

időjárásról, évszakról versben vagy dalban, mondókában „beszélünk”. 

(Szerdánként: euritma van a ritmikus játék helyett!) 

10.35.-11.10    Tízórai: A csoportba járó gyermekek az óvónőkkel egy asztalnál, közösen asztali 

                          áldással kezdik, és megköszönéssel fejezik be az étkezést.  

11.10 – 11.15 Kézmosás, fogmosás,  

11.15 –  12.30 Öltözés, Szabad játék az udvaron, munka a kertben vagy séta. 

12.30.-12.35    Udvaron rendrakás 

12.35.-12.45    Öltözés, Kézmosás: Ezt követően egyéni játék a gyerekekkel. 

                        például: „lovagoltató”-játék, ujj-játék, 

                        Illatos olaj osztása a tenyerekbe. 

12.45.-13.00 Mese vagy bábozás, az óvodai nap közös befejezése, elbúcsúzás.  

                       A szülők az öltözőben várják a gyermeküket. 

13.00.-13.30  Mosogatás, rendrakás, takarítás.         
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Heti ritmus 

                                              HÉTFŐ – RAJZOLÁS 

                                              KEDD – MÉHVIASZGYURMÁZÁS 

                                              SZERDA – GYAPJÚKÉP KÉSZÍTÉS 

                                              CSÜTÖRTÖK – CIPÓDAGASZTÁS 

                                              PÉNTEK – FESTÉS 

  

A hét napjaihoz kötődő, mindig vissza-visszatérő azonosságok tagolják a hetet érzékletesen. A kisgyerek igényli az 

ismert és áttekinthető ismétlődésekkel tagolt időrendet. 

Napi- és heti rendünket a folyamatosság és rugalmasság jellemzi. A szokásrendszer, a visszatérő ismétlődések érzelmi 

biztonságot teremtenek a gyermekben. 

 

Az ünnepek, az évkör ritmusa 

Általában három év telik el az óvoda kezdete és az óvodáskor vége között. A kisgyerek saját testi ritmusai csak 

lassan válnak rendszeressé. A Waldorf-óvodapedagógia ezt a folyamatot úgy segíti elő, hogy a gyerek életét mindig 

ismétlődő, rendszeresen visszatérő időbeosztással tagolja. Elfogadott tény a vegyes életkorú csoportban, hogy minden 

gyerek máshol tart a fejlődésben, ezért tudásuk és képességeik nem lehetnek egyformák. A belőlünk sugárzó elfogadó 

hozzáállásból, biztatást érezhet minden gyermek a maga számára arra, hogy mindenhez van elég idő, és mindennek 

eljön az ideje. 

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

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

visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban. Egészséges változásban élhetik át a gyerekek az elfeledésből lassan 

felmerülő felismerést, az örömteljes várakozás szakaszainak végén a beteljesülést. 

Állandó ismétlődéssel térnek vissza az évkör ünnepei, a természet évszakonkénti változásai s az ezzel 

összefüggő emberi munkák.  

A gyermekek megtapasztalják, hogy a tél után újra kibújnak a virágok, visszajönnek a fecskék, gólyák és ősszel 

mindez újra eltűnik. Mindenben átélik elemi és jelképes szinten a vallásos ünnepek érzelmi sorrendjét is, megjelennek 

az élet nagy állomásai: születés, halál, feltámadás. Fontos, hogy ezek nem szavakban megfogalmazhatóak.  
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Egy-egy ünnepen a mindennapi élmények tudatosan kiválasztva töltenek be egy kijelölt helyet és formát, s ezzel majd 

újra visszahatnak a hétköznapokra. 

Rudolf Steiner szerint az ünnepek az év és az élet forduló- és csomópontjai, amelyek a világmindenség 

szellemiségével kapcsolhatják össze az embert. A természet szüntelen körforgásban, az évszakok váltakozásában – 

tavaszi megújulásban, nyári fényben, őszi érettségben, téli álomban – éli ritmusát.  Mindez a ki- és belégzés ritmusát 

követi és megszabja az ember életét, munkáját.  A Waldorf-pedagógia felfogása szerint alvás és ébrenlét, nyár és tél, a 

ki- és belégzéshez hasonló, egymásra ható ritmusok, melyeknek az ember lényére gyakorolt hatását nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül a nevelés folyamatában sem. 

 - A tavasz és a nyár: kitágulás – kilélegzés, a megnyilvánulás és keletkező élet évszaka. A Föld ereje megmutatkozik: 

a rügyfakadás, növekedés, virágzás időszakát éljük. 

- Az ősz – tél, ellenkező előjelű: befelé fordulás, koncentráció, a Föld ereje is, így a növények is visszahúzódnak. 

Waldorf-óvodánkban ünneptől-ünnepig ezekkel a ritmusokkal összhangban próbálunk élni, óvónő és gyerek.   

Születésnapokon és az év ünnepein nemcsak személyes élményt élhet meg a gyerek, sokkal többet a „közösen 

emberit”. 

Az ünnepek megformálását, bizonyos tradíciók segítik, melyek részben ősi, népi hagyományokhoz kapcsolódó 

„természetvallásos” megértésből, részben – a mi kultúránkban - keresztény szokásokból, részben, pedig átélhető 

„képekből" állnak. 

Mivel a gyerek koránál fogva még nem értheti meg közvetlenül az ünnepek belső tartalmát, ezért a mi felelősségünk 

ezeket a tartalmakat érzékekkel felfogható, (színek, illatok, ízek stb. által) átélhető formába önteni számára. 

Az ünnepek megjelenítése minden évben új személyes viszonyt kíván tőlünk, az ünnepek időt álló tartalmával 

és a jelképeivel. Ezekkel a jelképekkel, (melyeket közvetlenül él át és ért meg a gyerek) akarjuk őt körülvenni a 

hétköznapi életben. Ezen a módon tudjuk az ünnepek mindenkori jelenidejűségét magunk számára élővé, a gyerek 

számára átélhetővé tenni, az évszakokkal, a természettel, a hagyományokkal új kapcsolatot teremteni. 

Ezen kívül a csoportszobában tükröződnie kell az adott évszak hangulatának és az évkörön belüli ünnep 

jellegzetességének. 

Ez megjelenhet: 

 a képválasztásban, a szimbólumokban (egy-egy képzőművészeti alkotás reprodukciója, általában képeslapnyi 
nagyságban) 

 a virág vagy a termésdíszekben 

 a használatban lévő anyagok, terítők színeiben. 

Mindezek helye az úgynevezett évszakasztal, amely egyben a gyertya helye is. Ez nagyon élő és élményt keltő hely  

lehet a gyerekek számára, ahol nap, mint nap találkoznak a mesevilággal is,  az ünnep tartalmával, a szertartások 

áhítatával, közös együttlétek élményeivel, emlékeivel. 

(Például: karácsonykor itt van a betlehemes figurák és a jászol helye; ősszel itt bujkálhatnak a törpék, majd tavasszal a 

virágtündérek jelennek meg itt.) 
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A természet átélésében nem elég „visszafordulni” a természethez. Pontosan meg kell figyelni jelenségeit, elmélyülni 

bennük, azaz el kellene sajátítani egy bizonyos „természet érzéket”. 

A gyerekkel való eleven kapcsolatunkban lehetőségünk van a gyerektől tanulni: felfedezni egy már ismert világot, 

úgy mintha sose láttuk volna, átadva magunkat a megismerésnek, mely eleven erőként segít minket.  

Az ünnepeknek akkor van értelmük, ha azok nem üressé vált formák – csak kikapcsolódások – hanem megszületik az 

emberben az ünnepet teremtő erő. Ez az erő él a hétköznapok fáradhatatlan készülődésében, munkájában.  

Ez a folyamat tevékeny, mégis türelmes várakozással teli. Van remény arra, hogy az ünnep eljön, és ragyogó fényével 

bevilágítja a környezetét és megszólít minket. 

Minél hosszabb a ritmus, minél tovább kell várni, míg visszatér egy olyan jeles nap, mint például a gyerek 

születésnapja, névnapja, amit az óvodástársaival együtt ünnepelhet, annál nagyobb érzelmi töltéssel éli meg a 

várakozást, a beteljesülést, majd a rá való emlékezést is. 

 

Havonta egy illetve két ünnep tartalmával találkoznak a gyerekek: 

 évkezdő kirándulás a családokkal  

 Szt. Mihály napi sárkányeregetés családokkal, Bátorságpróba  

 Szt. Márton ünnep (nov.11.)  

 Advent – Szt. Miklós (dec.6.) 

 Adventi kert  

 Vízkereszt – Három király időszak 

 Farsang  

 Tavasz születésnapja (márc.21.) 

 Húsvét  

 Mennybemenetel  

 Pünkösd  

 Nyárünnep 

 Születésnapok 

 

10. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

10. 1. Jelentkezés módja 

Az érdeklődő szülőkkel időpont egyeztetés után személyesen találkozunk, beszélgetés alkalmával ismerkedünk 

egymással, illetve segítjük, hogy a lehető legkörültekintőbben megismerkedhessenek a Waldorf pedagógiával.  
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Minden évben, február-március hónapban tartjuk az érdeklődő szülők számára szervezett beszélgetés sorozatot, 

ahol alaposabb betekintést kaphatnak a résztvevők a Waldorf pedagógiáról, illetve az intézményünk működéséről.  

Amennyiben a családnak már elegendő rálátása van arra, hogy mi, miért és hogyan történik a Waldorf 

iskolában és az óvodában, és úgy dönt, hogy szeretné gyermekét ebbe az intézménybe íratni, akkor írnak egy részletes, 

mindenre kiterjedő életrajzot a gyermekről, fejlődéséről, mindennapjairól és ezt egy fényképpel együtt leadják az 

óvónőknek.  

Ezután kerülhet a család várakozólistára. 

A várakozólistán lévő családoknak lehetőségük van részt venni az óvoda életében is. A kisgyermek a negyedik 

életévéhez közeledve bekapcsolódhat (egyéni ritmusában) az óvodások mindennapjaiba, az úgynevezett 

"vendégnapok" alkalmával. Egy-egy ünnepen vagy közös programon való részvétel is segíti a gyermeket abban, hogy 

minél könnyebben beilleszkedjen az óvodába.  

Az óvónők javaslata alapján az Igazgatási Konferencia hoz döntést a felvétel kérdésében. 

 

 

 

10.2. A család 

 Az óvodánknak a legszorosabb és egyben legfontosabb kötődése az óvodás gyermekek családjával való 

kapcsolattartás. Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül. Nevelési eredményességünk a család szokásrendjének 

szűrőjén keresztül érvényesül. A gyermek harmonikus fejlődése e kettő összhangján múlik. A szülő és az óvónő közös 

érdeke a gyermek problémamentes fejlődése otthon és az óvodában egyaránt. A mindennapi szülő és óvónő találkozás, 

a hatás – ellenhatás rendszerében zajlik. Előfordul, hogy az óvónőnek meg kell oldania az előnyökért harcoló túlzott 

szülői aktivitás problémáját, vagy meg kell nyernie a gyermeke iránt elfogult, óvónővel szemben bizalmatlan 

magatartású szülőt. Egyre gyakoribb jelenség a családban végbemenő funkcionális változás, az átmeneti vagy tartós 

hátrányos helyzet. Ilyenkor az óvoda igyekszik korrigálni a nevelésben jelentkező hiányosságokat. A kölcsönös 

bizalomra épülő szülő-óvónő kapcsolat nem egyszerű és nem könnyen kialakítható – meg kell dolgozni érte. A jól 

működő kapcsolatban az óvónő is érdeklődő magatartásával követi a család életvitelét. Így tud segítője és partnere 

lenni a szülőnek. Folyamatosan tájékoztatja a szülőt, gyermekével történt eseményekről, fejlődéséről. 

 

10. 3. Együttműködés a szülőkkel 

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

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

környezetbe hozzák, adják gyerekeiket. Ehhez természetesen programok, cikkek, előadások és a nyitott ünnepek is 

hozzásegítik őket. A jelentkező gyerekek szülei a felvételt megelőző tanévben részt vehetnek előkészítő szülői esteken, 

közös munkadélutánon, pedagógiai beszélgetéseken. Az óvodai közösség kialakítása és a gyerek fokozatos óvodához 
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szoktatása érdekében az óvónő és a szülők közötti megállapodás szerint a felvett gyerek előzetesen „vendégségbe” 

járhat leendő csoportjába. 

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

egymásnak és elfogadjanak egymástól. Ez az együttműködés természetesen a gyerekre irányul és a gyerek javát 

keresi. Fogadóórákat, családlátogatásokat tartunk, és a szülői esteken a szülők tovább ismerkednek a Waldorf-

pedagógiával, itt maguk is átélhetik a gyakorlati tevékenységekben mindazt, amit gyerekeik tesznek napközben az 

óvodában. 

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

mind anyagi értelemben. A Waldorf-óvoda szociális szervezeti forma, ahol a gyerekekért történik minden, és a 

felnőttek együttműködnek azért a célért, hogy eredményesen és zavartalanul folyhasson a pedagógiai munka. 

Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait az együttműködés, segítségnyújtás során, 

mely folyamatban a családnak leginkább megfelelő megoldásokat választ. 

 

A kapcsolattartás formái: 
Családlátogatás:  

     A családlátogatás célja, amennyiben a gyermekkel nem sikerült az óvodai vendégségek során megfelelő kapcsolatot 

kialakítani, abban az esetben, az óvodapedagógusok így teremthetnek alkalmat arra, hogy megismerhessék a gyermeket 

közvetlen környezetében, felmérjék helyét a családban, tájékozódjanak a család nevelési elveiről, szokásairól. Az 

anamnézis megbeszéléséhez is lehetőséget teremt. 

Erre a látogatásra, lehetőleg még az óvodába lépés előtt sor kerül, illetve, évközben akkor is, amikor az óvónők ennek 

szükségét érzik. 

Beszoktatás: 

     Folyamatos, fokozatos, „anyás”, a gyermek szükségleteit követő beszoktatás működik nálunk a gyakorlatban. Ha 

szükséges, első napokban, a szülő a gyermekével vesz részt az óvodai életben, lehetőség szerint a szülő minél inkább a 

háttérbe húzódik. Tapasztalataink szerint az ideális időtartam két hét. Erre azért van szükség, mert minden esetben új 

környezettel, emberekkel, szokásokkal találkozik a gyermek. Ez meghatározza a későbbi közösségi élet alakulását. 

Fontos a családias, biztonságot nyújtó légkör. A gyermek óvodai élményein keresztül a család is kialakít egy képet a 

csoportról, az óvodapedagógusról és az óvodáról. 
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Fogadóóra:  

     Személyre szabottan, igény szerint, időpont egyeztetés alapján történik. Résztvevői: a csoport mindkét óvónője 

együtt, a szülő, esetenként a fejlesztő pedagógus és az euritmista. Az ilyen alkalom lehetőség a bizalmas jellegű 

információcserére és a gyermek folyamatos fejlődéséről, iskolaérettségéről való tájékoztatásra. 

Szülői Est:  

     Az új szülők részére az év kezdetén összevontan tartunk ismertető előadásokat, beszélgetést. A csoportokban 

havonta tartunk Szülői Estet. Ismertetjük a Házirendet, az Éves rendet. Elmondjuk a csoportélettel kapcsolatos 

hagyományokat, tudnivalókat, ismertetjük a szokásrendszert, az aktuális csoportképet. Lehetőség nyílik az új 

gyermekek szüleinek bemutatkozására, gyermekük bemutatására, a szülők véleményének meghallgatására, aktuális 

nevelési helyzetek megbeszélésére, közösen készülődünk egy-egy ünnepre. 

Év elején elmondjuk terveinket, év végén, pedig beszámolunk a nevelési év eseményeiről a csoport egész évi 

tevékenységéről. 

 

10. 4. Kapcsolat az iskolával 

Könnyű helyzetben vagyunk, hiszen egy Intézményként működik az iskola és az óvoda. A tanárokkal napi 

kapcsolatban vagyunk, és a Pedagógiai, illetve Igazgatási konferencián is dolgozunk együtt. Óvodai életünk 

legfontosabb történéseit igyekszünk megismertetni a kollégákkal. 

A leendő első osztályosok tanítója lehetőség szerint hospitál az óvodában. Tapasztalatokat szerez arról, hogy 

milyen légkörből érkeznek majd a gyermekek az iskolába.  

Figyelemmel kísérjük mi is óvodásaink fejlődését, beilleszkedését az iskolába. Lehetőség szerint hospitálunk az 

iskolában, különböző évfolyamokon. 

 A jó együttműködésünk alapja a kölcsönös bizalom, nyitottság egymás munkájának megismerésére, s egymás 

megbecsülése. 

 

 

11. A WALDORF ÓVÓNŐK EGYÉB FELADATAI   

1.  A csoportegység benti és kinti berendezéseinek és tárgyainak kiválasztása. 

2. Az évi, havi, heti, napi ritmusok folyamatos kidolgozása, a szokásrendszer kiépítése. 

3. A csoport egészséges életmódjának kidolgozása és betartása. 

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

5. Az óvodai csoport összeállítása (pedagógiai szempontok szerint).  
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6. Minden gyerek egyéni fejlődésének megfigyelése és segítése. 

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

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

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

10.  Együttműködés az euritmistával, az iskolával és egyéb szakemberekkel.   

11.  Folyamatos önképzés, továbbképzéseken való részvétel, bekapcsolódás a Waldorf-óvodák    

regionális, országos és nemzetközi együttműködésébe.  

 

11. 1. Tervezés és visszatekintés 

Jelentős időt és munkát szánunk arra, hogy következetesen és állhatatosan megformáljuk és kidolgozzuk a 

magunk munkájának tervszerű egyéni keretét, figyelembe véve a napok, hetek ritmusát, a legapróbb rész-mozzanatokat 

és módszertani lépéseket az egész év folyamatában.  

Rendszeres visszatekintést végzünk: mérlegeljük, végig gondoljuk, hogy elképzeléseink milyen formában váltak 

valóra. 

A visszatekintésünk több szintre vonatkozik: a napra, az adott ünnepszakra, a gyerekek egyéni fejlődésére. Naplót 

vezetünk a tapasztalatainkról, megfigyeléseinkről, s a problémás helyzetekről.  Ezek a feljegyzések azért fontosak, 

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

iskolaérettség között. 

 

11. 2. Egyéni irattartó (Személyi lapok) vezetése: 

A csoportvezető óvónő egy-egy időszak végén minden fontos fejlődési és egyéb történést feljegyez az adott 

gyermekről. Ha valami nagyon különleges történik, azt soron kívül is meg lehet, meg kell említeni.  

 

11. 3. Gyerekmegfigyelés, gyerekmegbeszélés 

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

születésen át az óvodába lépésig nyomon követhetjük a gyerek testi, lelki és szellemi fejlődését, megismerhetjük a 

gyerek szokásait, rokon- és ellenszenveit, félelmeit és örömeit. A gyerek megnyilvánulásait a mozgásban, a játékban, a 

rajzban a kibontakozó személyiség első jelzőjeként fogja fel az óvónő. Már ettől az első találkozásunktól, és a felvételi 

beszélgetéstől fogva élő, belső képet alakítunk ki a gyerekről, amely folytonosan változik, soha se lesz kész, 

állandóan fejleszthető marad. A gyereket úgy tekintjük, mint egy feltett kérdést, amit egyre jobban kell értenünk ahhoz, 
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hogy tudjuk őt segíteni a felnövekedésben. Ebből a célból magunk elé idézzük – lehetőleg minden nap – az esti 

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

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

erővel találunk majd egy gesztust, szót vagy cselekvést segítségül. 

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

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

            Az óvoda minden dolgozójának kötelessége a gyermekekkel kapcsolatos információk diszkrét kezelése, a 

probléma pozitív megközelítése.   

 

11. 4. Az Óvónői Konferencia 

Waldorf intézményünkben a tanárok és óvónők – együtt és külön is – minden héten rendszeresen tartanak 

pedagógiai konferenciát. 

A pedagógiai konferencián pedagógiai és szellemi munka folyik, s havonta egyszer az Igazgatási Konferencián 

technikai, adminisztratív, működéssel kapcsolatos kérdések merülnek fel és születnek meg a döntések. Mivel a 

Waldorf-intézményeknek egyszemélyes hierarchikus vezetőjük gyakorlatilag nincs: így minden nevelésre, 

pedagógiára, közvetve vagy közvetlenül kiható kérdésben az óvónői és a tanári konferencia együttműködve vezeti az 

óvodát, iskolát.  

A konferencia leglényegesebb része azonban nem a technikai vezetés, hanem a pedagógiai erőforrások megnyitása. A 

pedagógiai részben minden esetben gyermekmegbeszélésre is sor kerül, és ez a legterjedelmesebb, leglényegesebb 

mozzanat. Itt próbáljuk a gyakorlatban tudatosan alkalmazni azokat az ismereteket, melyeket a pedagógiai konferencia 

másik, folytonosan továbbképző részében szerzünk, illetve amelyeket a mindennapi gyakorlatból az önnevelésben 

kifejlesztett intuitív megismerő erőket is alkalmazva merítünk.  

A gyermekmegbeszélésen megint - a szomatikus orvosi szempontoktól kezdve, a lelki és szellemi állapotrajzon át az 

alkat és temperamentumbeli beágyazódottságig, a családi helyzetig - mindaz szóba kerül, ami egy gyerek 

szempontjából további fejlődését illetően lényeges lehet. Amikor a konferenciai eset-megbeszélésen a pedagógus 

bemutatja a gyereket, általában érezhetővé válik a testi és lelki állapotrajz részletező finomságában és plasztikus 

kivitelezésében, hogy itt többszörösen feldolgozott, elmélyült ismeretről van szó.  

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

felelősséget az óvoda minden gyereke iránt. Ezért mindig közösen döntenek egy-egy gyerek óvodai felvételéről, közös 

gyerekmegbeszéléseket folyatnak, és közösen keresnek utakat és megoldásokat a gyerek javára. Az óvónői 

konferenciákon lehetőleg az euritmista is részt vesz a többi óvónővel, és a segítő/dajkával együtt. 
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12. AZ ÓVÓNŐ NEVELÉSI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE,     

      ÉRTÉKELÉSE: 

 

E tevékenység fő feladata a nevelési programunk funkcionális működésének vizsgálata: a Waldorf 

Óvodapedagógiai Program, a Helyi nevelési program és a megvalósulás összehasonlítása, a feltételrendszer 

átgondolása. 

Célja a visszacsatolás: a változások érzékelése a kiinduláshoz képest, esetleges tervmódosítás vagy megerősítés, 

az elmozdulás szükségességének feltárása. Mindezt a gyakorlati pedagógiai munka segítése, fejlesztése érdekében 

végezzük. 

Az ellenőrzés lehetőséget ad az elismerésre. Az ellenőrzés folyamata információk gyűjtésével kezdődik, az 

információk elemzésével folytatódik, majd a következtetések levonásával végződik.  

Attól függően, hogy mit ellenőrzünk, az elemzés lehet egy helyzetképet elemző vagy két helyzetképet elemző 

összehasonlítás. Az ellenőrzés fontos része önelemzés, önértékelés. 

Az óvodában folyó pedagógiai munka ellenőrzésének adminisztrációs alapját az óvoda dokumentumai képezik. 

Első számú szakmai dokumentuma a Waldorf Óvodapedagógiai Program, amely éves szintre bontva az Éves tervben 

realizálódik. 

A csoportokban folyó pedagógiai munka ellenőrzésének adminisztrációs alapját a csoportnaplók, az óvónők által 

készített folyamatos feljegyzések, a családlátogatások feljegyzései, a gyermekek fejlődéséről készült jegyzetek 

alkotják.  

A gyermekek viselkedése tükröződése az óvónő munkájának. Az óvónő-gyermek kapcsolatán múlik az 

óvodában eltöltött idő hasznossága. Minden gyermek megkülönböztetett figyelmet vár el óvónőjétől. Az odaadó, 

bizalmat sugárzó óvónőhöz ragaszkodnak a gyerekek, jól érzik magukat, vidámak, mozgékonyak. 

Másik jelzőrendszer a szülő. Ha nyugodt lelkiismerettel távozik reggel az óvodából, ha szívesen támogatja gyermeke 

óvónőjét munkájában, ha a szülői estek népszerűek, ha a szülők nyitottak és közvetlenek, ha szívesen kapcsolódnak be 

az óvoda, tervező - szervező munkájába, akkor jól működő a nevelői partnerkapcsolat.  

A csoportlátogatások és az azt követő megbeszélések alkalmat és lehetőséget adnak az önelemző, önértékelő 

megnyilvánulásra, az időtálló értékek megfogalmazására, a példaértékű óvónői magatartás megerősítésére. 
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ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 
 

A törvényi módosítás miatt, jelen program 2013-tól 2015-ig érvényes.  

Időközi módosításra abban az esetben kerül sor, ha a feltételrendszerben változás történik, vagy 

törvényváltozás indokolja. 

A módosítást kezdeményezheti a Pedagógiai Kollégium. 

Az átdolgozás alapjai: A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.). 

         A programbeválás gyakorlati tapasztalatai. 

A módosított Helyi pedagógiai program a nevelőtestület elfogadásával,  

az Intézményvezető jóváhagyásával és a Fenntartó ellenőrzésével válik törvényessé.  

Az óvoda Helyi pedagógiai programjának nyomtatott formája megtalálható az iskola titkárságon, 

és az óvodában, fontos, hogy a szülők ismerjék. 
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