Iskolaválasztás előtt
Ismerje meg Iskolánkat!
2017. február 25. szombat, 10.00-12.00: Játszóház
A gyerekekkel iskolánk pedagógusai játszanak, lehetőség nyílik az iskolai
kézműves tevékenységek kipróbálására. Közben szüleikkel tanáraink
beszélgetnek az iskolánkról, a Waldorf-pedagógiáról és a felmerülő
kérdésekről.
2016. március 04. szombat, 9.00-14.00: Nyílt nap (csak felnőtteknek)
Beszélgetés az iskolaérettségről, majd az érdeklődők kipróbálhatják a
Waldorf-pedagógia gyakorlatait. (formarajz, Bothmer-gimnasztika,
ritmikus gyakorlatok írás, olvasás, számolás témaköreiben, festés, énekzene) Beszélgetés tanárokkal, szülőkkel, a fenntartó képviselőjével.
2017. március 10. péntek, 18.00-20.00: A Waldorf-pedagógia közelebbről
(csak felnőtteknek)
Beszélgetés a tantárgyakról és a gyerekekről. A leendő osztálytanító
bemutatása.
2017. március 25. szombat, 09.00-16.00: Felvételi játék
Ide már az iskolába írásban jelentkezőket várjuk
JELENTKEZÉSI LAPOK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2017. március 20.
postán vagy személyesen a titkárságon leadva

A jelentkezett gyermekek kiértesítés alapján egy játékos együttlét
keretében megismerkednek tanáraikkal. Ide a családokat közösen várjuk.
Amíg a gyermekek együtt vannak a pedagógusokkal, szüleikkel,
tanáraink és a szülői kollégium tagjai beszélgetnek.
Adójának 1%-val a Gyermekliget Alapítványon keresztül segítheti iskolánkat!
Adószám: 18615568-1-13

A Fej, a Szív és a Kéz Iskolája

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben
felnevelni és szabadságban elbocsátani.”

(Steiner)

Mindenki valamilyen különleges adottsággal jön a világra. Ezt a
kincset őrizni, ápolni és tiszteletben tartani minden tanító
alapvető kötelessége. A Waldorf-pedagógia célja az, hogy
minden gyermek kibontakoztathassa tehetségét, és magabiztos,
szociálisan érzékeny, együttműködésre képes, önálló
személyiségét megőrző felnőtté váljon az iskolai évek alatt.
Címünk és a programok helyszíne:
Kisgöncöl Waldorf Iskola, Tök, Kútvölgy tér 14.
Elérhetőségeink: Tel: 23/341-323
kisgoncol@gmail.com, www.kisgoncol.hu

Választott pedagógiánk néhány ismertetőjele
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•

•
•
•
•
•
•

Eléri, hogy a gyerekek szorongás nélkül tanulhassanak, ezzel fenntartja
természetes kíváncsiságukat, növeli motivációjukat.
A betűtanulástól a kertművelésig, az ősi mesterségektől a földrajzi és
történelmi korszakok megismerésén át, a fizikai kísérleteken keresztül
számos út nyílik meg számukra a tapasztalatszerzésre. A tanultakat így
átélve a gyerekek maradandóbb tudásra tesznek szert.
A tantárgyi ismereteken kívül készségeket is fejleszt: önállóság,
kreativitás, szóbeli kifejezőkészség, magabiztosság, segítőkészség,
együttműködési képesség.
A gyerekek szeretik a tanórákat, ezért itt kevesebb a hiányzás és ritkább
a betegség.
Gyermek és tanítói közötti kapcsolat személyes, a szeretet és
odafigyelés hatja át.
A Waldorf iskolák minden esetben biztosítják tanulóik számára az
átjárhatóságot, amennyiben diákjaik más formában szeretnék
tanulmányaikat tovább folytatni.
Az itt végzett fiatalok sikeresek a továbbtanulásban és a
legkülönbözőbb szakmákban.
Iskolánk alapvetően minden gyermek számára nyitva áll - vallástól,
bőrszíntől,
a
szülők
anyagi
helyzetétől
függetlenül.
*A családok anyagi helyzetük függvényében járulnak hozzá az iskola
fenntartásához.

"Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket
közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját
felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével látni a világban!”
(Steiner)

Kedves Leendő Szülő!
A Waldorf-pedagógia 1919 óta gyakorolt reformpedagógia, megalapítója
Rudolf Steiner.
Magyarországon egyre több iskola nyílt a rendszerváltás óta, napjainkban
már 27-nél is több működik, s számuk folyamatosan növekszik, mert a
családok örömmel keresik fel a Waldorf-iskolákat, és örömmel vesznek részt
alapításukban is. Nevelési programunk a Waldorf-pedagógia immár 98 éves
hagyományait követi.
Az elért eredményekről nemzetközi utánkövetéses vizsgálatok és hazaiak is
tanúskodnak: www.waldorf.hu, www.ecswe.org/wren

Hogyan lehet iskolánkba jelentkezni?
A hagyományostól eltérő iskola megismeréséhez és a felelősségteljes
választáshoz alapos ismeretekre van szükség. Ezért várjuk Önöket a
hátoldalon található bemutatkozó programjainkra!
Az iskolában beszerezhető, vagy az internetről letölthető jelentkezési
lapokat kérjük, 2017. március 20-ig adják postára.
Majd gyermeküket elkísérve személyesen találkozunk egy előre
egyeztetett időpontban (2017. március 25.), ahol ismerkedő beszélgetés
és mesés játék keretében pedagógusaink meggyőződnek a gyermek
iskolaérettségéről.

