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Kedves érdeklődők!  
  
A Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola és a kolozsvári Szabadságra Nevelés Alapítvány 
nevében szeretettel hívunk Benneteket az idén harmadik alkalommal sorra kerülő – alsó és 
közép tagozatos (I-VIII. osztály) pedagógusoknak szóló – Waldorf-pedagógiai képzésre, melyet 
a Romániai Waldorf Szövetséggel együttműködve szervezünk.   
  
A képzést azzal a céllal szervezzük, hogy egyrészt Waldorf iskolákban/osztályokban tanító, 
vagy ott a jövőben tanítani szándékozó pedagógusok részére magyar nyelven bevezető jellegű 
Waldorf-képzést biztosítsunk, ugyanakkor módszertani, szemléletbeni gazdagodási lehetőséget 
nyújtsunk mindazoknak az egyetemistáknak, pedagógusoknak, szülőknek, akiket érdekel a 
Waldorf pedagógia.  

 
A képzés elvégzése feljogosítja a résztvevőt, hogy Romániában Waldorf iskolákban / 
osztályokban pedagógusként alkalmazást nyerhessen (lásd az új tanügyi törvény nyomán, 
az alternatív oktatásra – és ezen belül a Waldorf-pedagógiára – vonatkozó működési 
szabályzatot, illetve a Romániai Waldorf Szövetség által kidolgozott, a Waldorf 
intézményekben/osztályokban tanító pedagógusokra vonatkozó alkalmazási feltételrendszert).     
 
A képzésen kétféle státusban lehet részt venni:  

 Waldorf intézményben/osztályban tanító, vagy a jövőben ott tanítani szándékozó 
résztvevőként: ebben az esetben a képzés elvégzése – a modulokon való résztvétel mellett 
– további feladatokat is jelent (lásd lennebb, a Képzés elvégzésének feltételei fejezetben); 

 egyszerű érdeklődőként: ebben az esetben a képzés bármelyik modulja/egysége szabadon 
látogatható, egyébb kötelezettségek nélkül. A meghallgatott egységekről bizonylatot tudunk 
kiállítani a Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola és a kolozsvári Szabadságra Nevelés 
Alapítvány nevében. 

 
A jelentkezési lapon kérjük megjelölni a választott résztvevői státust!             
 
Hangsúlyozzuk, hogy a szűk időkeret (88 óra) nem ad lehetőséget átfogó képzésre (a külföldön, 
már diplomás pedagógusok részére szervezett, posztgraduális Waldorf-tanárképzők jellemzően 
több éves, 600-900 órás időkeretben működnek!). A különböző témaköröket ezért csak röviden 
tudjuk érinteni, az (ön)képzési munka folytatása elkerülhetetlen azok számára, akik Waldorf 
intézményben/osztályban dolgoznak/fognak dolgozni.    

 
A képzést a Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola pedagógusai, illetve meghívott külföldi 
vendégtanárok vezetik. 
      
Szeretettel várjuk jelentkezéseteket!  
 
 
Üdvözlettel:  

  
László Áron s.k.     Titus Grigorovici s.k.    
 
 
Kolozsvár, 2013. november 1. 



A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE 
 

A képzés időpontjai: 

I. modul: 2014. február 3-6. (hétfő–csütörtök)  

II. modul: 2014. április 14-17. (hétfő–csütörtök) 

III. modul: 2014. július első fele (időpont még egyeztetés alatt) 

 

A képzés tartalma: 

Igyekeztünk mindazokat a témaköröket feldolgozni, amelyek a Waldorf iskola alsó és közép 
tagozatán tanítók számára elengedhetetlenek, illetve olyan témákat, amelyek hasznosak 
lehetnek bármilyen iskolában tanító gyakorló pedagógus számára. Az elméleti képzést bő 
időkeretben művészeti-gyakorlati foglalkozások egészítik ki, melyek a további önismereti, 
önképzési munkához nyújthatnak segítséget.     
A szűk időkeretet pótolandó, részletes kiegészítő irodalom áll a résztvevők rendelkezésére, ez 
hozzáférhető a képzés helyszínén, digitális formában is. 
 

 Elméleti, módszertani jellegű előadások/foglalkozások:  
Emberkép. Gyermekfejlődés. Pedagógiai alapelvek. 
A Waldorf tanterv a gyermekfejlődés tükrében. A különböző tantárgyak szerepe és 
jellegzetességei. Módszertani kérdések. 
Értékelés a Waldorf iskolában. 
A tanár belső munkája. Önismeret, önképzés.  
Szociális és szervezeti kérdések .  

     

 Művészeti foglalkozások:  
Agyagozás 
Fafaragás 

     Euritmia 
Ének, kórus 
Festés, rajz ,  
Formarajz 
Kézimunka, kézművesség 
Táblarajz  
Zene, furulyaoktatás        
 

 Stúdium: szeminárium-jellegű közös bepillantás a Waldorf pedagógia szemléleti, 
nevelésfilozófiai hátterébe Rudolf Steiner: Gyermeknevelés c. műve alapján.   

 
 
A képzés tanárai:  
A képzést a Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola pedagógusai, illetve külföldi vendégtanárok 
vezetik. 
 
 

A képzés elvégzésének feltételei: 
A képzés sikeres – romániai Waldorf iskolákban / osztályokban pedagógusi munkakör 
betöltésére feljogosító – elvégzéséhez a következő feltételeket kell teljesítenie a hallgatónak: 

 



1. a képzésen való minimum 75 %-os jelenlét; 
2. hospitálás hazai vagy magyarországi Waldorf intézményben; 
3. a képzés során kért egyéni munkák elvégzése. 

  

 
 
A hallgatók számára kötelező szakirodalom jegyzéke: 
Carlgren, Frans: Szabadságra nevelés  
Vekerdy Tamás: A Waldorf iskola első három évének programjáról, kitekintéssel a 12. évig 
Steiner, Rudolf: Gyermeknevelés  
***: A romániai Waldorf-tanterv     
***: A magyarországi Waldorf iskolák kerettanterve 

 
 

A hallgatók számára ajánlott szakirodalom jegyzéke:     
Finser, Torin M.: Vándorúton — iskolában. Egy Waldorf-tanárnak és osztályának nyolc éves 

Odüsszeiája 
Kocziha Miklós–Szecsődi János–Vincze Erzsébet: Számolás–mozgás–ritmus. Matematika 

oktatás a Waldorf-iskola első 4 évfolyamában 
Kulcsár Gábor: Az írás–olvasás tanítása a Waldorf iskolában 
Gajdos András: Az ember énekel. Waldorf énekesköny  
Payne, Kim: Gyermekeink játékai 
Rawson, Martyn–Richter, Tobias (szerk.): The Educational Tasks and Content of the Steiner 
Waldorf Curriculum  
Soesman, Albert: A 12 érzék 
Steiner, Rudolf:  A nevelés művészetének szellemi-lelki alapjai 
Streit, Jakob: Nevelés, iskola, szülői ház és a Steiner pedagógia 
Van Alphen, Peter: Child Development Based on the Insights of Rudolf Steiner and as Used in 
Waldorf /Steiner Schools  
Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyereknek? 
Vekerdy Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák 
Vekerdy Tamás: Az iskola betegít? 
Vekerdy Tamás: Kicsikről – nagyoknak (1–2. kötet)  
Vincze Erzsébet: Waldorf iskola 
Wilkinson, Roy: Iskolázás a józan ész szabályai szerint 
Az emberi temperamentumok titka (Rudolf Steiner és Peter Lipps írásaiból) 
 
Az irodalomjegyzékben szereplő könyvek megtalálhatók a kolozsvári Waldorf iskola 
könyvtárában, egy része digitális formában is; kikölcsönözhetők, illetve fénymásolhatók.  



TOVÁBBI RÉSZLETEK: 
 
 
A KÉPZÉS NYELVE  
A képzés nyelve a magyar.  
A német vagy angol nyelvű előadásokhoz/foglalkozásokhoz tolmácsolást biztosítunk.  
  

 
A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2014. január 10., péntek.  

  
 
A JELENTKEZÉS MÓDJA: A mellékelt (illetve a www.waldorfcluj.ro honlapról letölthető)  

jelentkezési lapot pontosan kitöltve kérjük a Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola címére (Liceul 
Waldorf cu grupe de grădiniţă, 400368 Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12), faxon (a 

0264 455560 faxszámra) vagy e-mailben (az office@waldorfcluj.ro címre) elküldeni. 

  

 
A KÉPZÉS DÍJA: 200 RON 

 
 
A képzésen csak részlegesen résztvevő hallgatók számára a képzési díj egységesen  
70 RON / modul (függetlenül attól, hogy hány napos a modul). Ez esetben kérjük, jelezzék a 
jelentkezési lapon azokat a modulokat, amikor részt kivánnak venni a képzésen!       
 
 
A BEFIZETÉS MÓDJA: készpénzben, a helyszínen, az első modul ideje alatt, vagy banki 
átutalással a BCR kolozsvári fiókjába, a RO83 RNCB 0106 0909 4724 0001 számlaszámra. A 
számlatulajdonos adatai román nyelven:  
Denumire: Fundaţia Educaţie pentru Libertate 
Sediul: Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12;  
CUI/CIF: RO 22284914.  
A megjegyzés rovatban kérjük megjelölni: Taxă participare la cursul: Introducere în pedagogia 
Waldorf.  
 
 
A BEFIZETÉS HATÁRIDEJE (teljes részvétel esetén): 2014. február 3., hétfő   
  

 

http://www.waldorfcluj.ro/
mailto:office@waldorfcluj.ro


 
ÉTKEZÉS 
Étkezés a képzés helyszínén biztosított. Az iskola étkezdéjében 6 lejes áron reggeli, 15 lejes 
áron háromfogásos ebéd, illetve 9 lejes áron vacsora rendelhető, vegetáriánus és húsos menü 
választékkal.  
 
Az ellátás megrendelhető a jelentkezési lap étel- és szállásrendelő részén, és a helyszínen 
készpénzben fizetendő. Kapcsolattartó: Staharoczky Vera.   
  
 
SZÁLLÁS  
Az alábbi szálláslehetőségeket kínáljuk:  
  
1.Saját matracon és hálózsákkal az iskolában, osztályteremben – ingyenesen    
2.Bérelt matracon és saját hálózsákkal az iskolában, osztályteremben (10 RON/modul)    
  
A szállás megrendelhető a jelentkezési lap étel- és szállásrendelő részén, és a helyszínen 
készpénzben fizetendő. Kapcsolattartó: Staharoczky Vera.   

 
  
  
 
  

KAPCSOLAT: 
  

Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola   
Szabadságra nevelés Alapítvány  

Tel: 0725 535030; Fax: 0264 455560, E-mail: office@waldorfcluj.ro 
  

Tervezés: László Áron 
Tel.: 0725 535030, E-mail: aron.laszlo@waldorfcluj.ro 

  
Jelentkezés, szállás, étkezés: Staharoczky Vera 

Tel.: 0745 773078, E-mail: vstahar@yahoo.com    
 

 
 

  
  


