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T i s z t e l t  T á m o g a t ó n k !  
 
 

 
A Waldorf-pedagógia 100 éves múlttal rendelkező reformpedagógiai irányzat. 

Az első Waldorf-iskolát Stuttgartban (Németország) nyitották meg, a Waldorf-Astoria cigarettagyár 
munkásainak gyermekei számára. A világ legnagyobb alternatív iskolai hálózatának részeként 
ma a lakott kontinensek 60 országában, több mint 3000 intézmény (óvoda, iskola, gimnázium) 
és több mint 100 tanárképző intézmény működik. 

Magyarországon is a Waldorf óvodák, iskolák és képzések – az egyházi intézményeken kívül 
– a legnagyobb intézményszámmal, gyermek- és pedagóguslétszámmal rendelkező, nem állami, 
nem önkormányzati köznevelési hálózatot alkotják, melyek munkáját a Magyar Waldorf Szövetség 
fogja össze. 

Hazánkban ma több mint 30 településen működik közel száz Waldorf óvoda és iskola (75 óvoda 
és iskola, köztük Waldorf gimnáziumok is, 8100 diákkal!). 
 

A Waldorf-pedagógia tartalmát és módszereit a gyermekek életkori sajátosságaiból és 
azok változásaiból meríti és teszi gyakorlattá. A Waldorf-iskola gyermek-, és 
személyiségközpontú, képességfejlesztő iskola, melyben a művészeti és gyakorlati 
készségek fejlesztése azonos súlyú a közismereti képzéssel. 

A Waldorf-pedagógia a nevelést művészetnek tekinti, a tanulási folyamatot pedig a 
szabadság eszközének, amellyel elvezethetjük a gyermeket önmagához, hogy felnőttként képessé 
váljon saját útjának felismerésére és követésére. 

 
A Waldorf-iskola  

• sokoldalúan fejleszti a gyermek testi, lelki és szellemi készségeit,  
• megteremti az ehhez szükséges feltételeket;  
• az életkornak megfelelően az egyéni vélemények, vélekedések, világlátás 

kialakítását támogatja a helyett, hogy meggyőződéseket közvetítene;  
• elismeri és tiszteletben tartja minden diák egyediségét, individualitását;  
• támogatja a tanulóban a világ megismerésére irányuló kíváncsiságot,  
• a környezet iránti felelős magatartást és tenni akarást. 

  
Bár a Waldorf pedagógus arra törekszik, hogy osztályában az egyéniségek sokszínűsége 

jelenjen meg, jobb és rosszabb képességű gyerekek is az osztály tagjai legyenek, hangsúlyozni 
kell, hogy a Waldorf iskolák NEM gyógypedagógiai intézmények, NEM speciális iskolák. 

 
A kiskunhalasi Waldorf szülői kezdeményezés, a fentiekhez csatlakozandó, 

intézményalapító munkát indított 2015 őszén, s a szülői összefogás eredményeképpen  a 
2018/19-es tanévtől kezdve két osztállyal elindult a BOROSTYÁN WALDORF ISKOLA 
Kunfehértón. 

2019 évben új célunk van: az iskola fejlesztése, játszótér kiépítése és az új 
osztálytermek kialakítása, berendezése. Kérem, segítse munkánkat, s támogatáson 
pénzbeli és/vagy természetbeni juttatás formájában! 
 
Amire szükségünk van: 

• berendezési tárgyak: padok, székek, táblák stb. a gyerekeknek, 
• műszaki cikkek: számítógép, nyomtató, 
• papíráruk: fénymásolópapír, rajzlap, festékek, színes lapok, füzetek stb, 
• kunfehértói iskolaépületünk felújításához építőanyagok, 
• iskolaudvarunk karbantartásához szükséges eszközök: fűnyírótraktor, fűkasza, karbantartás 

eszközei stb, 
• udvari játékok, udvari játszótér kialakítása a gyermekek részére. 
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A támogatásért cserébe az alábbi megjelenési 
lehetőségeket tudjuk felajánlani támogatóink részére: 
 

 
 
ONLINE MEGJELENÉSEK 

• A www.halasiwaldorf.hu és a borostyanwaldorf.hu weboldalon  
• a Borostyán Waldorf Iskola - Waldorf Kiskunhalason Facebook oldalán (több mint 1000 

követővel) hírt adunk a támogatóinkról,  
• valamint a Halasi Waldorf Egyesület hírlevelében való megjelenés. 

 
 
OFFLINE MEGJELENÉSEK 

• megállapodás szerint kijelölt helyen, illetve a támogatás mértékétől függően céges 
matricák, logók, molinók és egyéb 
reklámhordozók elhelyezése az iskola 
helyszínén 

• a nyílt rendezvényeink plakátjain való 
megjelenés 

• a rendezvényeink során vállaljuk 
reklámcélra is felhasználható, a 
szponzor logóját kiemelten ábrázoló 
fényképek készítését, melyet Önök 
korlátozás nélkül felhasználhatnak 

• helyi promóció az cég munkatársának 
segítségével (szórólap, kiállítás, 
termékbemutató, cégismertető, 
amennyiben az kapcsolódik a Waldorf 
jelleghez) 
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• a helyi médiában való megjelenés (halasmedia.hu, Halasi Tükör) 
 
 

 
AZ ANYAGI TÁMOGATÁS TELJES ÖSSZEGE VÁLLALKOZÁSOKNAK KÖLTSÉGKÉNT 

ELSZÁMOLHATÓ! 

 

Bízunk benne, hogy az Önök támogatásával iskolánk életét még gördülékenyebbé, 
színvonalasabbá, gyermekeink mindennapjait pedig még szebbé tehetjük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankszámla számunk: 

Halasi Waldorf Egyesület 

Fókusz Takarék 51700306-15442648 


