Tájékoztató
leendő elsős szülőknek és érdeklődőknek
a Kékvölgy Waldorf Iskola
elsős felvételi bemutatkozó folyamatáról
A Kékvölgy Waldorf Iskola 2021-22-es tanévében induló első osztályába való
jelentkezés, felvételei eljárás az ez évi rendkívüli közigazgatási
rendelkezések miatt valószínűleg rendhagyó módon zajlik majd.

A felvételi csoportos játékot a 2021. március 12-14-ei hétvégére
tervezzük.
Az előkészítő tájékoztató alkalmak módja és lebonyolításuk rendje a
2021. január 11-én
lezáruló rendkívüli rendelkezések alakulásától függ.
Az érdeklődő családoktól kérjük, hogy 2021. január 10-ig az
iroda@kekvolgy.hu címre, „elsős felvételi” tárgy megjelöléssel küldött emailban adják meg a kommunikáció fenntartásához szükséges adatokat
(szülők neve, mail címeik, telefonszámuk, leendő tanuló neve és születési
ideje).
A tájékoztató alkalmak tervezett időpontjait az alábbiakban megadjuk –
megrendezésük módjáról és rendjéről (iskolai jelenléti vagy online; kik
tarják?; kiscsoportokban?; milyen helyszínen?) a kommunikációs
csatornákon fogunk jelezni!
A változás/változtatás lehetősége az egész folyamatra
valószínűsíthető!
1. alkalom – 2021. január 12., 18:00 óra
Miért épp Waldorf-iskolába írassam a gyermekem?
Beszélgetés a Waldorf-pedagógia alapjairól és iskolánk működéséről
(a fenntartó egyesület és iskolánk tanárai az aktuális rendelkezésektől
függően online, vagy élő beszélgetés formájában adnak tájékoztatást
elsősorban iskolánk működését érintő kérdésekről)
2. alkalom – 2021. január 26., 18:00 óra

Nevelés a művészet által
Korunk kihívásai és az iskola
(osztálytanítók, művésztanárok beszélnek a Waldorf-pedagógia
alapvetéseiről)
3. alkalom – 2021. február 9., 18:00 óra
Az út – az óvodától az egyetemig
A Waldorf-pedagógia nevelési célkitűzései
(osztálytanítók, művésztanárok)
4. alkalom – 2021. február 23., 18:00 óra
Hogyan készüljünk az első osztályra?
(osztálytanítók, terapeuták; reményeink szerint bemutatkozik a leendő
osztálytanító is)
Az elmúlt években minden előadás után 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!
A Tanári Kollégium nevében az elsős felvételit szervező csoport
tagjai: Cserháti Kati, Kormos Judit és Pornói István

