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Kedves Szülők!  
 
Szeretettel meghívjuk a magyar tagozat nyílt napjára, amelyre 2014. október 23-án, csütörtökön 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.  

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.  

 

Óra 
I. oszt. 

(osztálytanító: 
Vincze Tünde) 

IV. oszt. 
(osztálytanító: 

Staharoczky Vera) 

V. oszt. 
(osztálytanító:  

Kun Réka) 

VI. oszt. 
(osztálytanító: 
László Áron) 

VII. oszt. 
(osztálytanító: 
Papp Emese) 

8-9,50 
(főoktatás) 

Anyanyelv  
(Vincze Tünde) 

Matematika 
(Staharoczky 

Vera) 

Földrajz  
(Pap Magdolna) 

Fizika  
(László Áron) 

Történelem  
(Papp Emese) 

10,20-11,10 
Német  

(Fancsali 
Dalma) 

Anyanyelv 
(Staharoczky 

Vera) 

Kézimunka  
(Papp Emese) 

Zene – zeneterem 
(Szabó Mária) 

Matematika  
(László Áron) 

11,15-12,05 
Kézimunka 

(Vincze Tünde) 

Formarajz 
(Staharoczky 

Vera) 

Fafaragás – 
kézműves terem  

(Trif Traian) 

Matematika  
(László Áron) 

Testnevelés  
(Veres Ildikó) 

12,10-13,00   
Matematika 

(László Áron) 
Román  

(Oltean Mircea) 
Rajz  

(Papp Emese) 

 
Megjegyzés: tanítóváltás miatt ezen a nyílt napon a III. M. osztály nem fogad látogatókat. Megértésüket köszönjük!   
 

Az óvodában délelőtt 2-2 személy vehet részt a csoportok életében (előzetes bejelentkezés szükséges!), emellett 

délután 14-15 óra között szabadon, létszámtól függetlenül látogatható az óvoda. 

- 12-17 óra között: kiállítás a gyermekek munkáiból, füzeteiből, Waldorf-pedagógiai könyvekből az előkészítő osztály 

termében; 

- 14-16 óra között filmvetítés: Waldorf iskolák  (magyar, 61 perc), illetve Rudolf Steiner öröksége (angol, magyar 

szinkronnal, 58 perc), az  I. M termében;    

- 16-17 óra között: kerekasztal-beszélgetés a felső tagozatról, volt diákjaink résztvételével (III. M terme); 

- 17 órától az I-VII. osztályosok közös epocha-bemutatóját nézhetik meg (házigazda: Szabó Mária), ahol a gyermekek az 

osztályban folyó munkájukból mutatnak szemelvényeket (díszterem/étkezde) 

 

Kapcsolat: Staharoczky Vera (vstahar@yahoo.com, 0745 773078).  

Délben 12-15 óra között ebédet tudunk biztosítani (ára 15 lej), előzetes bejelentkezéssel vagy feliratkozással reggel 8-ig!    


