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Kedves Szülők! 
 
Szeretettel meghívjuk iskolánk idei második nyílt napjára, amelyre 2014. március 7-én, pénteken kerül sor. 

 
Ezen a napon látogatóink betekintést nyerhetnek iskolánk mindennapjaiba, órákat látogathatnak és 
találkozhatnak az iskola pedagógusaival. 

 
Iskolánkban nincsenek a szó klasszikus értelmében vett bemutató órák. Egy Waldorf-iskola erőssége a 
hétköznapokban rejlik, így ezt mutatjuk meg nyílt napunk keretében. Az érdeklődők beülhetnek a tanítási 
órákra, melyek a megszokott rendben folynak, a gyerekek előzetes felkészítése nélkül.  

 
Az órarend, a napi ritmus eltér a hagyományos iskoláétól. Reggel 8-9,50-ig az ún. főoktatással kezdődik a 
nap, melyet 30 perces – udvaron eltöltött – nagyszünet követ. A szünet után következnek a szakórák, a 
szokásos 50 perces időtartamban, 5 perces szünetekkel.  
 
Technikai tudnivalók: Az órákra nem kell előre bejelentkezni. Kérjük, pontosan érkezzenek, és óra közben ne 
járjanak ki-be a termekből. Nyílt napunk szülőknek, felnőtteknek szól, gyermekeket más alkalmakkor tudunk 
fogadni. Aki igényli, délben az étkezdénkben ebédelhet (15 lejért), a rendelést reggel 8-ig a titkársággal 
szembeni irodában lehet jelezni.  

 
Kapcsolattartó személy: Staharoczky Vera – 0745 773078. 

 

A NYÍLT NAPUNK PROGRAMJA: 

● Reggel 8-13 óra között óralátogatási lehetőség, az alábbi órarend szerint: 
 

 II. M osztály 
(osztálytanító:  
Bolla Emese) 

III. M osztály 
(osztálytanító: 

Staharoczky Vera) 

IV. M osztály 
(osztálytanító: 
Macalik Abigél) 

V. M osztály 
(osztálytanító: 
László Áron) 

VI. M osztály 
(osztálytanító: 
Papp Emese) 

8,00-9,50 
(főoktatás) 

Matematika 
(Bolla Emese) 

Román 
(Fancsali Dalma) 

Környezetismeret 
(Macalik Abigél) 

Magyar  
(Staharoczky Vera) 

Matematika 
(László Áron) 

10,20-11,10 Magyar 
(Bolla Emese) 

Kézimunka 
(Staharoczky Vera) 

Román 
(Macalik Abigél) 

Zene (zeneterem) 
(Szabó Mária) 

Kézimunka 
(festésterem) 
(Papp Emese) 

11,15-12,05 Román 
(Bolla Emese) 

Zene (zeneterem) 
(Szabó Mária) 

Kézimunka 
(Macalik Abigél) 

Német 
(Kun Réka) 

Kézimunka 
(festésterem) 
(Papp Emese) 

12,10-13,00 - - Magyar 
(Macalik Abigél) 

Magyar   
(Staharoczky Vera) 

Német 
(Kun Réka) 

 

● Délután 15,30 órától kisfilmet vetítünk a Waldorf pedagógiáról, a magyarországi Waldorf iskolákról 

(földszint, II. M terme).  

● 17 órától a magyar tagozat közös évszakünnepét nézhetik meg a díszteremben, ahol a gyermekek az 

osztályban folyó munkájukból mutatnak rövid ízelítőt, illetve kis kiállítás is várja az érdeklődőket.   

Szeretettel várunk! 

A Waldorf Iskola magyar tagozata 


