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Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése
és oktatása Waldorf-szellemiségben Budapesten

“Das Kind
in Ehrfurcht aufnehmen

in Liebe erziehen
in Freiheit entlassen.”

“A gyermeket
mély tisztelettel befogadni,

szeretetben nevelni,
szabadságban elbocsátani.” 

(Rudolf Steiner)  



A Rózsaház Gyógypedagógiai Waldorf lskola előkészítő munkálatai 2017 ősze óta zajlanak, folyamatban van az alapítás hivatalos 
útja. Mivel ez az első gyógypedagógiai waldorf-intézmény Magyarországon, hosszadalmas jogi, gazdasági és szakmai munka 
szükséges az elindításához. 

Az iskola indulását 2019 szeptemberére tervezzük, a Waldorf-pedagógia emberképe és nevelési elvei iránt nyitott családok sajátos 
nevelési igényű (SNI) gyermekeinek nyújtunk nevelési, tanulási lehetőséget. 
Iskolánkban két elsős évfolyamú osztály indul, a többi évfolyam felmenő rendszerben épül majd ki. Az egyik osztályt intellektuális 
képességzavarral élő (enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosság) gyermekek számára alakítottuk ki, míg a másik osztályban 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, viselkedési, figyelem és aktivitászavar vagy magatartásszabályozási zavar), 
beszédfogyatékossággal, és autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket fogadunk.

A gyógypedagógiai Waldorf-iskola közössége a gyermekekre teljes emberként tekint, nem a nehézségeiket helyezi előtérbe.  
A gyermekek számára biztonságot sugárzó, szeretetteljes, elfogadó légkört biztosít, és olyan tárgyi környezetet, amely szelíden 
hangolja és inspirálja őket, például természetes anyagok és pasztellszínek használatával. 
A gyógypedagógusok és terapeuták a terápiás közeget az adott gyermek sajátos, egyéni szükségleteinek figyelembevételével 
alakítják ki. A tanrend epochális munkamódra épül, sok szabad mozgást és ritmikus játékot, elmélyült művészeti nevelést alkalmaz.

bemutatkozás
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2017 
elkezdődött az alapítói munka, sajátos nevelési 
igényű gyermekeket nevelő szülőkből és elkötelezett 
gyógypedagógusokból létrejött a Szellemi Alapítók Köre 
és a Pedagógus-szakmai Kör, rendszeres találkozókon 
formálódott az iskola terve és az alapítói közösség

2018 
megalakult és bejegyzésre került a Waldorf Gyógyító 
Pedagógiáért és Nevelésért Egyesület , az iskola alapítója 
és fenntartója (1116 Budapest, Bánhida utca 24.)
folytatódott a szakmai és önképző munka, és megalakult  
a gazdasági-, jogi-, épületkereső munkacsoport

Iskolánk alapítási munkálatainak kezdete óta, közel két éve komoly szellemi, gyógypedagógiai-szakmai, jogi, gazdasági és 
közösség-építői munka folyik. Az alapítók között egyaránt vannak elkötelezett szakemberek és érintett szülők, és olyanok 
is, akik mindkét szempontból elhivatottak. Az Ügy érdekében egymást kiegészítve dolgozik együtt önkéntes munkában 
gyógypedagógus, adótanácsadó, mozgás-fejlesztő terapeuta, jogász, pszichológus,  pedagógus, üzletember.

eredmények

2019 
megtaláltuk az épületünket, egy csodaszép, gyógyító természeti környezetben álló, jó állapotban levő ingatlant, ami két évre 
otthont ad majd iskolánknak. (Címe: 1125, Budapest, Mátyás király út 53/B.), megkötöttük a bérleti szerződést a XII. Kerületi 
Önkormányzattal
pedagógusaink heroikus önkéntes munkával elkészítették a Gyógypedagógiai Waldorf-iskolai Kerettantervet, melyet 
benyújtottunk az EMMI-hez akkreditálásra, és elindítottuk a kormányhivatalnál a nyilvántartásba vételi, valamint a működési 
engedély iránti kérelmünket
az alapító közösségben döntés született az iskola nevéről, megkezdődött a tanárok és a diákok felvételi folyamata
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egyesületünk, iskolánk célkitűzéseiről

A Waldorf Gyógyító Pedagógiáért és Nevelésért Egyesület alapszabályából:
“Tapasztaljuk annak égető hiányát, hogy ezen „be nem teljesült fejlődésű” gyermekek csupán igen kis hányada számára érhető 
el Magyarországon a Waldorf-pedagógia és a Waldorf-gyógypedagógia gyógyító-neveől impulzusa. Miközben pedig éppen 
nekik lenne leginkább szükségük arra a művészetté emelt pedagógiára, mely a gyermek lényével való teljes együttérzésre 
és a létesülő, fejlődő emberi lény ismeretére épül.”

A Rózsaház Gyógypedagógiai Waldorf Iskola által ellátott alapfeladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás,
- alapfokú művészetoktatás,
- azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi 
ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai 
csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatók. 
(A Nkt. 4. § 1. pontja szerint: 1.3., 1.18., 1.22.)

Az iskolánk által ellátott SNI-típusok :
- értelmi vagy beszédfogyatékosság,
- halmozott fogyatékosság,
- autizmus spektrum zavar,
- egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)
(A Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltaknak megfelelően)



R
Ó

ZSA
H

Á
Z

Minden erőnkkel azon igyekszünk, hogy az iskola indulásához és fenntartásához ne csak a szakmai és szellemi, de a jogi és 
gazdasági feltételeket is megteremtsük. Ez nem könnyű, hiszen kitaposatlan úton járunk, gyógypedagógiai Waldorf-iskola 
nem volt még Magyarországon. Olyan előfeltételeket is meg kell teremtenünk, melyek nem csak rengeteg befektetett 
munkával, de amellett igen sok költséggel is járnak, például az akkreditációs díjak, működési, szakhatósági engedélyek díjai, 
vagy az épülettel kapcsolatos havidíjak (bérleti díj, őriztetés, biztosítás, rezsi).
Már eddig is nagy csodák kísértek minket, meghatódva és hálával fogadtuk például az adományokat, amik lehetővé tették  
az épület óvadékának kifizetését! De menni kell tovább előre, mert még sok minden áll előttünk!

Kérünk tehát mindenkit, aki tud, hogy járuljon hozzá adományával
az első magyarországi gyógypedagógiai Waldorf-iskola, a Rózsaház létrejöttéhez!

Minden adománynak nagyon örülünk,
legyen akár kis összeg, akár nagyobb,
akár egyszeri, akár rendszeres támogatás,
mindegyikért szívből hálásak vagyunk!



Számlaszámunk:
MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK
IBAN:  HU45 16200106-11634557-00000000
SWIFT: HBWE HUHB
Kedvezményezett: 
Waldorf Gyógyító Pedagógiáért és Nevelésért Egyesület
Közlemény:
adomány

Szívbéli köszönettel: 
a Waldorf Gyógyító Pedagógiáért és Nevelésért Egyesület vezetősége,

a Rózsaház  Gyógypedagógiai Waldorf Iskola Tanári Kollégiuma, Szülői Közössége, és a Gyerekek.

támogatás

www.rozsahaz.hu
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