
Bemutatkozik

a Zuglói Waldorf Iskola

és Fenntartója, a  

Zeg-Zug Waldorf 

Egyesület



WALDORF ISKOLA ZUGLÓBAN

A kezdetek

Az iskolánkat alapító közösség részéről 2014-ben 
fogalmazódott meg az igény egy XIV. kerületi Waldorf-
iskolára. A kitartó és elszánt alapítási munkát követően 
az első évfolyam a 2016/17-es tanévben kezdhette meg 
tanulmányait a Zuglói Waldorf Iskolában.

Az alapítók célja egy olyan intézmény létrehozása 
volt, ahol a gyerekek elfogadó, biztonságos légkörben 
fejlődhetnek, egyéni képességeiket pedig értékelik és 
kibontakoztathatják.

A Zuglói Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
felmenő rendszerben a 2023/24-es tanévben éri el teljes, 8 
évfolyamos formáját.

Az alapító és fenntartó szervezet a zuglói Zeg-Zug Waldorf 
Egyesület.

A ZEG-ZUG WALDORF EGYESÜLET 
CÉLJAI

Az Egyesületnek jelenleg két fő működési 
területe van:

• az iskola fenntartásával kapcsolatos szerteágazó 
feladatok: gazdasági, jogi, építészeti, adminisztrációs 
és operatív munkák, 

• illetve a Waldorf szemlélet népszerűsítése. 

Ahogy az alapítás, úgy a fenti feladatok elvégzése is 
jellemzően önkéntes munka keretében zajlik. Az utóbbi 
években létrejött és tovább alakuló elhivatott, felelősségteljes 
közösségünk szívesen lát minden segíteni vágyót, legyen 
akár leendő Waldorf-szülő, akár egyszerűen csak a munkánk 

iránt érdeklődő személy. 
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JÖVŐKÉPÜNK

Olyan Waldorf-iskolát szeretnénk, amely az antropozófia 
szemléletével, valamint az egyéni igények, képességek 
figyelembevételével rugalmas és megfelelő válaszokat ad 
a mai kor kihívásaira. Olyan iskolát, amely közösségi, 
nyitott, önálló és gondolkodó gyerekeket nevel - ezért 
teszünk a mindennapokban. 

Célunk, hogy...

• ...iskolánkban a Waldorf-pedagógia módszereivel 
összhangban és a pedagógusok, a szülők illetve a 
fenntartók szoros együttműködésével segítsük a 
gyerekek teljeskörű fejlődését.

• ...a Zuglói Waldorf Iskola ne csupán egy oktatási 
intézmény legyen, hanem valódi, élő, támogató 
közösség is, melyben felelősen együttműködünk az 
iskoláért.

Fontosnak tartjuk, hogy...

• … a gyerekek tapasztalatokon, cselekvéseken 
keresztül és - ahol csak lehet - hétköznapi, valós 
tevékenységek során tanuljanak, amely mély tudást 
ad számukra.

• ... a gyerekek egy toleráns és elfogadó környezetben 
töltsék mindennapjaikat, és felnőve ők maguk is ilyen 
emberekké váljanak. 

• … a gyerekek, tanárok és szülők a mindennapok során 
közösen vegyenek részt egyes tevékenységekben 
(pl. kirándulás, ünnepek, kerti munka), valamint 
kapcsolódást biztosítsunk a korosztályok/osztályok 
között.
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• ... a felsőbb osztályokban az osztálytanítók mellett 
az epochális tárgyakat szaktanárok is taníthassák 
amellett, hogy - a Waldorf pedagógiának megfelelően 
- az osztálytanító meghatározó szerepet tölt be a 
gyerekek iskolai életében a nyolc év során.

• ...az iskola helyet adjon azoknak a találkozásoknak, 
melyek egész életükre elkísérhetik a gyerekeket, és 
amelyek során felfedezhetik a megismerés örömét és a 
tanulás szeretetét.

SZÜLŐI KÖZÖSSÉGÜNK ALAPELVEI

A Zuglói Waldorf Iskola egy olyan közösség, amely 
alulról építkezve, szülői szándékok egyesülésével valósul 
meg. Az iskola működése akkor lehet stabil, az intézmény 
akkor tud fejlődni és tudja nyújtani a lehető legtöbbet 
gyermekeink számára, ha annak működéséhez mindenki 
a saját lehetőségeihez mérten, felelősen hozzájárul. Az 
iskolánkhoz való tartozás kötelezettségekkel jár, mind anyagi 
értelemben, mind a közösségbe fektetett idő és energia 
tekintetében. Csak így valósulhat meg az az idea, hogy az 
iskolára nem mint egy igénybe vehető szolgáltatásra, hanem 
mint egy közösen létrehozott és fenntartott intézményre 
tekintsünk. 

Fontosnak tartjuk, hogy az iskola fenntartásában való 
részvételünkről ne csak anyagi értelemben gondolkodjunk. 
Az iskola és a közösség akkor képes kiteljesedve működni 
és betölteni valós szerepét, ha aktív és tevőleges részesei 
vagyunk. 

Hisszük, hogy a Waldorf iskola minden gyermek számára 
ideális választás, de nem minden szülő számára megfelelő. 
Ezért fontos, hogy jelentkezés előtt minden család gondolja 
át motivációját, értékrendjének összeegyeztethetőségét  

 
4



a Waldorf-pedagógia alapvetéseivel és egyesületünk 
célkitűzéseivel, elképzeléseivel. 

A Zuglói Waldorf Iskola számunkra nem csupán egy 
iskola, hanem egy valódi, élő, támogató közösség is, 
amelyben felelősen, közösen működtetjük és tartjuk fenn 
intézményünket gyermekeink számára. A szülők, az iskola 
munkatársai és a fenntartó egyesület egyenrangú felekként, 
folyamatosan egyeztetve, összehangoltan dolgozik azért, 
hogy a gyerekek számára megfelelő fizikai, szellemi és 
érzelmi környezetet teremtsen. 

HOL VAGYUNK? MILYENEK VAGYUNK?

Iskolánk jelenleg a Róna u. 177-179. sz. alatti fő telephellyel 
működik, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy az épület 
adottságait kihasználva további induló osztályainknak is 
megfelelő helyet tudjunk biztosítani. 

Az adott következő tanévre való felvételi jelentkezést 
mindig egy többalkalmas, közvetlen iskolai ismerkedési 
folyamat előzi meg. Ennek során megismerhető az iskola 
pedagógiája, jelenlegi épülete, tanárai, a Szülői Közösség és 
a fenntartó egyesület munkája, valamint választ kaphatnak 
az érdeklődők minden kérdésükre. Az iskolával való 
közvetlen ismerkedés időpontjairól, helyszíneiről az iskola és 
az egyesület honlapján (www.zwi.hu, www.zwe.hu) valamint 
a Facebook-oldalainkon lehet tájékozódni.
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MIT JELENT NÁLUNK SZÜLŐNEK LENNI?

Minden Waldorf intézmény szülői kezdeményezésre és 
szülői munka során jön létre. Az alapítás és a fenntartás 
sok feladatot jelent. A csatlakozás egy Waldorf közösséghez 
felelősséggel jár, mellyel saját gyermekeinknek mutatunk 
példát. Minden család a lehetőségeihez mérten vesz részt 
ezen munka segítésében, mely lehet tevőleges, természetbeni 
és anyagi támogatás. Minden Waldorf-iskola/-közösség, 
ha nem is irreális mértékben, de igényli a szülők hathatós 
segítségét, munkáját.

Azért örülök, hogy a Zuglói Waldorf Iskolába 
járunk…

„… mert városi, lakásban élő gyerekekként a fiaim nagyon 
sok időt tölthetnek a szabadban, az udvaron, vagy a tanterv 
szerinti sétaórán, amire nagy szükségük van, és nagyon 
szeretik.” (Bálint apukája, András)

„… mert a napköziben is saját tanára van az osztálynak, 
ahol a sok szabad játék mellett, szervezett hasznos 
tevékenységekkel is foglalkoznak addig, míg én munka után 
érte tudok menni.” (Juli anyukája, Eszter)

„… mert a két idegen nyelv oktatása már elsőtől 
tevékenységeken keresztül történik, így természetes módon 
szippantják az idegen nyelveket magukba.” (Berci apukája, 
Ervin)

„… mert ez a suli végül is egy városi iskola, ahol figyelembe 
veszik azt is, hogy a gyerekek használják, használhassák 
a tömegközlekedést is. Ha sétaórára mennek, akkor nem 
a mezőre sétálnak ki, hanem pl. a Városligetbe. Örülök, 
hogy ilyen sok időt töltenek a szabadban.” (Lenke anyukája, 

Erika)
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„… mert bár az iskola élete szorosan kapcsolódik a 
keresztény ünnepkörhöz, mégsem érezzük magunkat 
kellemetlenül, hogy nem vagyunk semmilyen felekezet hívei, 
és a szabad vallásórák mesés világán keresztül ismerkedhet 
meg gyermekem a vallásos gondolatvilággal.” (Csongi 
anyukája, Kriszti)

„… mert az iskolaévet végig kísérő ünnepek nem kötelező 
szavaló előadások, mint régen az én iskolámban voltak, 
hanem elmélyülésre hívó ünnepi időszakok az egész család 
számára.” (Lenke apukája, Gergő)

„… mert nem csak a gyermekem tanul ebben az iskolában, 
hanem én magam szülőként is, és tulajdonképpen 
mindannyian, akik ide járunk, családként.” (Máté anyukája, 
Viki)

„… mert itt a tanároknak olyan szabadsága van az órák 
és menetrendek alakításában, hogy a körülményekhez 
és a gyerekek testi-lelki állapotához igazodva pl. később 
kezdenek el matematikát tanítani, ha épp 30 fok van 
még szeptemberben, mivel az ilyen meleg más epochális 
tevékenységekre sokkal alkalmasabb.” (Csongor anyukája, 
Gina)

„… mert a havi rendszerességű Szülői Esteken kívül 
is folyamatos visszajelzést kapok a gyermekemmel 
kapcsolatban, valamint személyre szabott, gyakorlati 
tanácsokat otthonra.” (Dani apukája, Péter)

„... mert az epochális oktatásnak hála a világot 
összefüggéseiben ismeri meg, nem pedig különálló 
tantárgyak formájában” (Dalma apukája, Dávid)
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ZEG-ZUG 
WALDORF 

EGYESÜLET

1141 Budapest, Gödöllői 
utca 15/A

Web: http://www.zwe.hu

 
E-mail: info@zwe.hu 

Tel.: +36 70 387 2648

Facebook: https://
www.facebook.com/
waldorfzuglo

ZUGLÓI 
WALDORF 

ISKOLA

1145 Budapest, Róna utca 
177-179. 

Web: https://
zugloiwaldorfiskola.hu

E-mail: iskolatitkar@
zugloiwaldorfiskola.hu

Tel.: +36 70 387 2585 

Facebook: https://
www.facebook.com/
zugloiwaldorfiskola


