Tájékoztató
leendő elsős szülőknek és érdeklődőknek
a Kékvölgy Waldorf Iskola
tervezett elsős felvételi bemutatkozó folyamatáról
A Kékvölgy Waldorf Iskola 2022-23-as tanévében induló első osztályába való
jelentkezés, felvételi eljárás az esetleges rendkívüli közigazgatási
rendelkezések miatt elképzelhető, hogy a tavalyi évhez hasonlóan rendhagyó
módon zajlik majd.

Az előkészítő tájékoztató alkalmak módját és lebonyolításuk rendjét az
alábbiak szerint tervezzük.
A felvételi csoportos játékot a 2022. március 12-14-ei hétvégén rendezzük
meg.
Az érdeklődő családoktól kérjük, hogy 2021. november 22-éig a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh8nrpEOYRXlpL2qutZ
G0dh0V1fGGYaHKRgRwVJcfNe7gopg/viewform?usp=sf_link
használatával adják meg a kommunikáció fenntartásához szükséges
adatokat.
A tájékoztató alkalmak tervezett időpontjait az alábbiakban megadjuk –
megrendezésük módjáról és rendjéről (iskolai jelenléti vagy online; kik
tartják; kiscsoportokban; milyen helyszínen) a kommunikációs csatornákon
fogunk jelezni!
A változás/változtatás az egész folyamatban lehetséges!

1. alkalom – 2021. november 23., 18:00 óra
Miért épp Waldorf-iskolába írassam a gyermekem?

Hogyan tudjuk támogatni a gyermeket az óvodás korból az iskolás
korba történő átlépés folyamatában?
Beszélgetés ezen időszak életkori sajátosságairól, az iskolaérettségről, a
Waldorf-pedagógia alapjairól, iskolánk működéséről
(iskolánk tanárai, a fenntartó egyesület az aktuális rendelkezésektől függően
online, vagy élő beszélgetés formájában adnak tájékoztatást a fent említett
témákról)
2. alkalom – 2021. november 30., 18:00 óra
Az út – az óvodától az egyetemig
A Waldorf-pedagógia nevelési célkitűzései
(osztálytanítók, művésztanárok)

3. alkalom - 2022. január 11. 18.00 óra
Nevelés a művészet által
Korunk kihívásai és az iskola
(osztálytanítók, művésztanárok beszélnek a Waldorf-pedagógia
alapvetéseiről)

4. alkalom – 2022. január 25., 18:00 óra
Hogyan készüljünk az első osztályra?
(osztálytanítók, terapeuták; reményeink szerint bemutatkozik a leendő
osztálytanító is)
Az elmúlt években minden előadás alkalmával lehetőség nyílt egy-egy
osztályfoknak megfelelő mozgásos feladatsor kipróbálására, illetve
euritmiázásra, vagy Bothmer-gimnasztikában való részvételre. Az idei
évben a külső körülményektől függ, hogy ezt a formát meg tudjuk-e
tartani.
A tervek szerint az alkalmak beszélgetéssel zárulnak!

Minden kedves érdeklődő FELNŐTTET szeretettel látunk ezeken a
keddi napokon!
Tervezetten a Hrabina úti épületünkben!
A Tanári Kollégium nevében az elsős felvételit szervező csoport
tagjai: Cserháti Kati, Engel Rita, Kovács Nikoletta és Tallós Péter

