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TÜRKİYE’DE WALDORF EĞİTİMİNE YÖNELİK GİRİŞİMLER 

Öz 

Bireylere farklı öğrenme yaşantıları sunmayı hedefleyen eğitim modellerinin önemi 

artmaktadır. Eğitime ilişkin geliştirilen alternatif modeller, çoğunlukla çocukların 

bireysel ilgi ve ihtiyaçlarından yola çıkmaktadır ve yenilikçi ve esnek programlara 

sahip okullar çerçevesinde uygulamaya geçirilmektedir. Waldorf eğitim sistemi, 

çocukların bütüncül gelişimini destekleyen, çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına 

önem veren bir sistemdir. Aynı zamanda, sadece Avrupa’da değil tüm kıtalarda 

yaygınlaşan bir alternatif eğitim yöntemidir. Talimatlar verilmeyen ama kılavuzluk 

edilen bu süreçte, çocukların yaparak ve yaşayarak hayata hazırlanmaları temel ilke 

edinilmektedir. Bu eğitim sisteminde ritmik oyunlar aracılığıyla yaşanan hareket 

temelli deneyimler, kille biçimlendirme, hayal gücünü geliştiren oyunlar, el işleri-

nin yanısıra ev idaresi, mutfak ve bahçe işlerini kapsayan değişik faaliyetler yer 

alır. Ayrıca doğa deneyimleri, renkleri, konuşmayı, müziği, masal anlatmayı, kukla 

oyunlarını içeren sanatsal faaliyetler ön plandadır. Bu araştırmada, Waldorf eğitim 

yaklaşımının Türkiye’deki tarihsel süreci açıklanmış ve bu eğitim sisteminin amacı 

ve yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Aynı zamanda Türkiye’de Waldorf eği-

timleriyle ilgili yapılan çalışmalar sıralanmış; eğitmenlerin nasıl yetiştirileceğiyle 

ilgili bilgiler verilmiş ve bu eğitim sisteminin Milli Eğitim Bakanlığı programında 

kullanımına ilişkin karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmadaki bilgilerin, Wal-

dorf eğitim yaklaşımının Türkiye’deki kullanım yaygınlığını arttırmaya katkı sağ-
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laması hedeflenmektedir. Araştırmanın sonunda Waldorf eğitim sisteminin Türki-

ye’de uygulanmasına ilişkin öneriler sunulmuştur.   

       Anahtar kelimeler: Waldorf eğitimi, çocuk eğitimi, alternatif eğitim,     

eğitim sistemi, waldorf pedagojisi 

 

INITIATIVES FOR WALDORF EDUCATION IN TURKEY 

Abstract  

The importance of training models that aim to offer different learning experiences 

to individuals is increasing. Alternative models developed for education often co-

me from the individual interests and needs of children and implemented in the fra-

mework of schools with innovative and flexible programs. The Waldorf education 

system is an educational system that promotes the holistic development of children 

and places importance on the individual interests and needs of children. At the sa-

me time, it is an alternative education method that is spreading not only in Europe 

but also in all continents. In this process, instructions are not given but are guided; 

The basic principle is that children should prepare their life by doing and living. 

Based on movement-based experiences through rhythmic games, kille-shaping, 

imaginative games, handcrafts, as well as home activities, kitchens and gardening. 

In addition, artistic activities including nature experiences, colors, talking, music, 

fairy tales, puppet plays are preliminary. In this research, the historical process of 

Waldorf education in Turkey is explained and information about the aims and met-

hods of this education system is given. At the same time, studies on Waldorf edu-

cation in Turkey are listed; Information about how to train trainers was given and 

comparisons were made regarding the use of this education system in the Ministry 

of National Education program. It is aimed that the information in this study will 

contribute to increase the usage prevalence of Waldorf education in Turkey. At the 

end of the research, suggestions on the implementation of the Waldorf education 

system in Turkey were presented. 

       Keywords: Waldorf education, child education, alternative education,  

education system, waldorf pedagogy 

GİRİŞ 

Eğitimde farklı yöntemlerin kullanılmasının önemi gittikçe artmaktadır (Kani, 2017). Eği-

timde program geliştirme ve alternatif yöntemler kullanma çalışmaları daha çok değer kazan-

mıştır ve son yıllarda eğitimde alternatif yöntemlerin yaygınlaştırılması çalışmaları ülke politi-

kası haline gelmiştir (Tuncer, 2015, s.41). Türkiye’de PISA 2012 problem çözme becerileri 

sonuçları değerlendirildiğinde, yeterlik düzeyleri ve diğer beceri alanları ile ilişkileri açısından 

farklı ülkelerle Türkiye karşılaştırıldığında alt düzeylerde başarı görülmektedir. Ülkelerin eğitim 

hedeflerinin diğer ülkelerle benzer olmasına rağmen gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının 

birbirlerinden farklılık göstermesinden kaynaklanan bu durum, eğitimde alternatif yaklaşımların 

kullanılmasını da gerektirmektedir (İleritürk ve ark, 2017, s.407). 

Eğitim kuramları, bilginin edinilme biçimi açısından öğrenme öğretme yaklaşımlarını etki-

lemektedir. Geleneksel eğitim anlayışını biçimlendiren felsefe, bilginin nesnel olduğunu ve 



 

  

 

 Türkiye’de Waldorf Eğitimine Yönelik Girişimler                                           

 

The Journal of Academic Social Science Yıl: 5, Sayı: 49, Temmuz 2017, s. 30-41 

 

 

32 

bireyin dışında oluştuğunu savunmuştur. Yirminci yüzyılın başlarında oluşmaya başlayan ve 

ikinci yarısından sonra yaygınlık kazanan yeni anlayış nesnelci anlayışa zıt görüşler ileri sür-

mektedir. Yeni anlayış, bilginin yorumlandığını, oluşturulduğunu yani bireyin kendisi tarafın-

dan yapılandırıldığını savunmaktadır (Ekici, 2015, s.193). Modern eğitim, bireylerin ve toplum-

ların mevcut durumlarını ve geleceklerini şekillendiren, biçimlendiren planlı bir süreçtir. Bu 

bağlamda alternatif eğitim yöntemlerini sunarak nitelikli eğitimi sağlayan kurumlar artmaktadır 

(Kolb, 2009, s. 79).   

Alternatif okullar eğitimin kapsayıcılık, gereklilik ve demokrasi gibi amaçlarına ulaşılmasın-

da önemli rol oynamaktadırlar. Alternatif eğitim çoğunlukla ötekileştirilmiş ve ana akım okul-

larda başarısız olmuş gençlere toplumun sosyal, ekonomik ve politik yapısına katkıda buluna-

bilmeleri amacıyla eğitim yaşantıları sağlamaktadır 

Dünyada ortalama 70 ülkede eğlenceli ve kalıcı şekilde çocuk eğitiminin yapıldığı ve çocuk-

ların bilişsel, sosyal ve psikolojik eğitimlerinde başarısı kanıtlanmış olan Waldorf eğitim sistemi 

Türkiye’de henüz uygulanmamaktadır. Sadece birkaç okulda başlangıç düzeyinde yapılan Wal-

dorf eğitim yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de donanımlı Waldorf eğitmenlerinin sayı-

sı yetersizdir ve ebeveynlere Waldorf eğitimine yönelik bilgilendirme yapılamamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı Waldorf eğitim yaklaşımının tarihsel süreci, amacı, yöntemleri hakkın-

da bilgi vermek ve Türkiye’de kullanım yaygınlığını arttırmaktır. 

Waldorf pedagojisinin temel amacı, her çocuğun bireysel potansiyelini geliştirmektir (Hen-

niger, 2004, s.403). Çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açılardan 

dengeli bir biçimde ve çok yönlü olarak gelişmesini amaçlar. Talimatlar verilmeyen ama kıla-

vuzluk edilen bir eğitim sürecidir (Oberski et all, 2007, s.137). Waldorf yaklaşımında ‘sanat 

yoluyla irade, duygu ve düşüncenin geliştirilmesi, doğa ile bütünleşme ve böylece benlik bilin-

cinin çocukta oluşturulması; sınıfın bir aile ortamı, öğretmenin ise anne babanın yerini aldığına 

dair bir sistem bulunması, onu diğer yaklaşımlardan ayıran yanlarıdır (Ekici, 2015, s.208). 

Waldorf yöntemi 1919 yılında Rudolf Steiner tarafından kurulmuştur (Harrington, 1993, 

s.19). Birinci Dünya Savaşı gibi bir felaketin yeniden yaşanmamasının ancak yeni bir insanın 

yaratılması ile mümkün olacağını ve bu yeni insanın, yeni bir eğitimle yaratılabileceğini düşü-

nen Rudolf Steiner, irade, akıl ve duyguları geliştirerek bu yeni yurttaşı yaratmayı hedeflemiştir 

(Tuncer, 2015, s.41). Waldorf eğitim sistemi, çocuk ruhunun düşünme, hissetme ve istekli olma 

yapısının gelişmesini sağlayarak, yaşam hakkında bilgi sahibi olma ve sağlıklı ve yapıcı bir 

yolla yaşamda aktif rol almasına yardımcı olabilmek amacını gütmektedir (Driscoll-Nagel, 

1999). 

Waldorf eğitim sistemi, sadece Avrupa’da değil tüm kıtalarda yaygınlaşan, zamanla özel 

okul, eğitim reformlarının uygulandığı pilot okul gibi özellikler kazanan bir eğitim yaklaşımıdır 

(Steiner, 1997). Yaşayarak öğrenmeye dayanan bu okullar akademik kaygıdan uzak öğrencinin 

bilgiyi özümsemesi, kavraması, sebep ve sonucun bir bütün olarak algılaması üzerine kuruludur 

(Mcdermott, 1992, s.82). Waldorf eğitiminin kurucusu Rudolf Steiner’ın filozofik düşüncesinin 

genel açıklaması antroposofidir (Williams&Johnson, 2005). Antroposofi, insanlığın ruhsallık ile 

kombinasyonunun keşif ve araştırmasıdır. Antroposofinin amacı; herhangi bir öğreti ve doğma-

ları birleştirmek yerine gerçekler ve yeni bilgiler yaratmaktır (Schieren, 2015, s.141). Waldorf 

eğitim sistemi doğrultusunda çocuk eğlenerek öğrenmekte, bir taraftan yaratıcılık gelişimi des-

teklenirken, diğer taraftan da kendine güven duygusu artmaktadır (Nicholson, 2010, s.577). 
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Waldorf okulunda sınıf evin bir uzantısı olarak görüldüğü için ev atmosferi yaratılır (Wil-

liams ve Johnson, 2005). Genellikle kadın öğretmen vardır ve anne figürünü temsil eder. Anao-

kulları çocukların rahatça oyun oynama ve taklit yapabilecekleri şekilde inşa edilmiştir (Watter-

son, 2006). Waldorf anaokuluna ilk girildiğinde rengârenk olması, büyük oyun alanlarının ol-

ması ile sıcak ve eğlenceli bir atmosfer fark edilir (Çelik, 2013; Kotaman, 2009, s.181). 

Waldorf Eğitiminde çocuklar zamanlarının büyük kısmını dışarıda geçirirler ve kendilerini 

doğanın bir parçası olarak hissederler. Doğa yürüyüşüne çıkmaları, çocukların hem bedensel 

hem de zihinsel gelişimi için çok önemli bir etkinliktir (Bayhan, Bencik, 2008, s.16). Yabancı 

dil İngilizce ve Almanca ile başlar. Bu diller ayrı bir ders olmayıp tüm günün içine aktivite, 

şarkı, hikâye ve oyunlar olarak dâhil edilir (Eğitim Sanatı Dostları Derneği, 2014). Anaokulun-

da yabancı dilin asıl amacı çocuklara dili his ettirerek, adeta anadildeki konuşmalara maruz 

kalıp dilini öğrenmesi gibi, çocuğun yabancı dili edinmesini sağlamaktır (Kotaman, 2009, 

s.177). Ritmik oyunlar aracılığıyla yaşanan hareket temelli deneyimler, kille biçimlendirme, 

hayal gücünü geliştiren oyunlar, el işlerinin yanında ev idaresi, mutfak ve bahçe işleri ve değişik 

faaliyetler yer alır. Ayrıca doğa deneyimleri, renkleri, konuşmayı, müziği, masal anlatmayı, 

kukla oyunlarını, vb. içeren sanatsal faaliyetler ön plandadır (Ekici, 2015, s.194). 

PISA (OECD) değerlendirme sonuçları, çocukların uygulamaya dayalı öğrendikleri derslerde 

daha başarılı olduklarını göstermektedir (pisa.meb.gov.tr). Buna göre Waldorf eğitim sistemine 

dayalı okullardaki öğrenciler fen bilim derslerini uygulamalı işlediklerinden, uluslararası genel 

ortalamaların çok üstünde başarı gösterebilecekleri ortadadır. Finlandiya Milli Eğitim Sistemi 

Waldorf Pedagojisi üzerine yapılandırılmıştır. “Çocuk Eğitim için değil, Eğitim Çocuk için 

olmalıdır” kilit sorusu ile yola çıkarak eğitim sistemlerinde köklü reformlara giden Finlandi-

ya’da Waldorf eğitimi başarıyla uygulanmaktadır 

(urn.meb.gov.tr/ulkelerpdf/FINLANDIYA.pdf; iaswece.org). 

Dünyada 32 ülkede görev yapan waldorf eğitmenleri ve asistanlarından oluşan IASWECE 

(International Association for Steiner-Waldorf Early Childhood Education-Uluslararası Stei-

ner/Waldorf Erken Çocukluk Eğitimi Derneği) Konsey üyeleri tarafından Waldorf eğitim ilkele-

ri hazırlanmıştır (iaswece.org).  

Nisan 2016’da yayınlanan Waldorf eğitim ilkeleri, 4 temel konuyla açıklanmaktadır: 

1.Yetişkin tutumları: Yetişkinler, çocuğa ve yaşama karşı güven, açıklık ve şükran tutumu 

geliştirilmelidir. Bu anlamlı faaliyetlerin önemini anlamak için hem kendileri hem de çocuklar 

için pişirme, temizlik, yıkama, bahçe işleri, yürüme ve keşfetme gibi becerilerin geliştirilmesine 

gayret etmelidirler. 

2.Çocuğun ortamı: Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için çevrenin sessiz, basit, sıcak, huzur-

lu olması gerekir. Güvenli keşfetmeye izin vermek için oyuncaklar basit olmalı ve doğal mal-

zemelerden yapılmış olmalıdır. 

3.Ritmik günlük yaşam: Günlük yaşam, iyi bir çevrede sürmeli, düzenli uyku ve beslenme 

sağlanmalı, günlük aktivite olarak yürümeyi de içeren hareket ve doğa etkinlikleri olmalıdır. Bu, 

çocuğun kendisini güvende hissetmesini ve dolayısıyla sağlıklı benlik saygısını geliştirmesini 

mümkün kılar 

4.Yetişkinlerle Buluşmalar: Çocuk, başkaları ile ilişki kurarak dünyayla tanışmayı öğrenir. 

Sağlıklı çocuk gelişimi, sağlıklı sosyal ortamlarda güçlenir. Ebeveyn, öğretmenler ve çocuk 

arasındaki ilişkiler önemlidir (iaswece.org/waldorf-education/what-is-waldorf-education). 
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Waldorf eğitim sisteminde çocukların entelektüel gelişimleri kadar, çocukları hayata hazır-

lamak da ilke edinilmiştir (Ruenzel, 2001, s.39). Doğaya, canlılara, insanlara, farklı kültürlere 

saygılı, aile bağları güçlü, özgüveni tam, sosyal, çevresiyle uyumlu, kendisiyle barışık, üretken, 

barışçıl, vizyon sahibi ve en az iki yabancı dil bilen dünya insanı yetiştirmeyi hedefler (Akdağ, 

2008, s.33; Schieren, 2012, s.41). Eğitimin dışında hiçbir şekilde ticari, siyasi, ideolojik, din 

veya herhangi bir misyon amacı güdülmez (Schieren, 2012, s.39). Yaşayarak öğrenmeye daya-

nan bu okullardaki amaç, öğrencinin bilgiyi özümsemesi, kavraması, sebep ve sonucun bir bü-

tüncül olarak algılaması üzerine kuruludur. İki yabancı dil ile başlayan ve müzikal, sanat, el 

beceresi atölye çalışmaları ile üniversite girişine kadar öğrenimi destekleyen ve zenginleştiren 

bir eğitim sistemidir (Astley&Jackson, 2000, s.223). 

Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar birçok uyarıcıya açık olduklarından olum-

lu ve olumsuz iletişim ortamı çocuğun kişiliğini ve gelişimini olumsuz yönde etkile-

mektedir. Bu etkilenme sonrası çocukta görülen olası davranış sorunları çocuğun tüm 

yaşamını etkilemekte ve çocukta kalıcı davranış problemlerine sebep olmaktadır. Bu 

nedenle güvenilir ve çocuğu destekleyen uygun ortam hazırlanması önemlidir (Tarko-

çin, Tuzcuoğlu, 2014, s.341). Çocuklar taklit etme gücü ve bireysel yeteneklerinin gü-

cüyle çevrelerini içselleştirerek özümserler (Henniger, 2004). Waldorf eğitim sistemi, 

çocuğun bedensel ve ruhsal sağlığını desteklediği ve eğitimin yaşamın ileriki safhala-

rındaki olası etki ve sonuçlarını sorguladığı için, Türkiye eğitim sisteminde de önemli 

yer edinmeye başlayan bir sistem haline gelmiştir.  

Türkiye’de Waldorf Pedagojisi Oluşumunun Tarihçesi 

Türkiye’de Waldorf Pedagojisine ilgi, İstanbul’da 2000 yılından itibaren bazı dergilerde ko-

nuyla ilgili tanıtıcı makalelerin yayınlanmasıyla başlamıştır. Alternatif Eğitim Derneği üyeleri-

nin 2004 ve 2005 yıllarında Waldorf Pedagojisi hakkında toplantılar düzenlemesiyle bu pedago-

ji gündeme gelmeye başlamıştır. 2006’da Diyarbakır’da “0-6 yaş Alternatif Eğitim” sempozyu-

munda genel hatlarıyla Waldorf Pedagojisi anlatılmıştır. 2007 yılında İzmir’de Waldorf Pedago-

jisinden esinlenen bir yuva açılmış, ancak anne-baba bilgilendirme çalışmaları yetersiz oldu-

ğundan ve Waldorf eğitmeni olmadığından bu girişim kısa sürmüştür (Eğitim Sanatı Dostları 

Derneği, 2014).  

Çocukların bedensel, ruhsal, zihinsel yaratıcı yeteneklerini geliştirebilecek biçimde bağımsız 

ve barışçıl yetişmeleri gerektiği görüşünde olan anne-babalar ile yaşamın ilk yedi yılının öne-

mini kavramış olan ezberci ve baskıcı eğitim sistemini onaylamayan eğitmenler bir araya gelmiş 

ve Ekim 2008’de Waldorf Girişimi İstanbul’u kurmuşlardır. Bu pedagojiyle ilgilenenleri bilgi-

lendirmek üzere, 2009 yılının Mart ayı sonunda, Almanya’dan gelen Waldorf Pedagogu Peter 

Lang ile Marie-Luise Sparka’nın desteği ve Eyalet Çalıştayı LAG Hamburg’un yardımlarıyla 

200 kişinin katıldığı Waldorf Pedagojisi-Çocuk Yuvası ve Okulda Çağdaş Eğitim Sempozyumu 

gerçekleştirilmiştir (Eğitim Sanatı Dostları Derneği, 2014).  

Almanya’dan gelen Waldorf öğretim üyeleri Waldorf Pedagojisini farklı yanlarıyla anlatmış-

lar ve çeşitli atölye çalışmaları yapılmıştır. Bu büyük ilgi, Waldorf Pedagojisinin derinlemesine 

öğrenilmesi gerektiğini göstermiştir. Mayıs 2009’da yapılan bir toplantıda anne-babaları bilgi-

lendirmek ve eğitmenleri eğitmek gerektiği anlaşılmıştır (Eğitim Sanatı Dostları Derneği, 2014). 

Waldorf Pedagojisinin Türkiye’de tanınması, eğitmenlerin yetiştirilmesi, Waldorf Okullarının 
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Türkiye’ye kazandırılması ve anne-babaların bilgilendirilmesi konusunda yoğun çalışmaların 

önemi gittikçe daha fazla vurgulanmaktadır (Ekici, 2015, s.194).  

Türkiye’de Waldorf Pedagojisi Eğitmeni olmadığı için, öncelikle iki yıllık bir Waldorf Pe-

dagojisi Eğitmen Eğitimi Semineri başlatılmıştır. 2009 Ekim ayında 26 katılımcı ile başlayan 

seminerler her ay yapılmıştır. Almanya’dan gelen öğretim üyeleri ile ana dersler, metodik-

didaktik ve sanat dersleri şeklinde sürdürülmüştür. 2011 yılının Temmuz ayında, toplam 600 

saatlik seminer sonunda katılım belgeleri dağıtılmıştır. Öğrenilenlerin pekişmesi amacıyla, 

2011-2014 arası her yıl çeşitli Waldorf Pedagojisi konularında “Derinleşme Seminerleri” ve 

atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Waldorf mimarisi, şifalı pedagoji, antroposofi, bebek yapımı, 

euritmi, kille çalışma, keçe çalışması gibi konularda eğitim verilmiştir (Eğitim Sanatı Dostları 

Derneği, 2014). 

Waldorf Pedagojisi Eğitmen Eğitimi Semineri’ni bitirenlerden 12 kişi, 2014 yılının Mart 

ayına kadar yurtdışında çeşitli ülkelerde, Waldorf okullarında en az 2 haftalık staj yapmışlar, 7 

kişi de kendilerinin seçtikleri konular üzerinde tez hazırlayarak teslim etmişlerdir. Bitirme kuru-

lu toplantısı sonucunda 5 kişi bitirme belgelerini almışlardır. 2009 yılı içinde seminere paralel 

olarak Waldorf Pedagojisinin uygulanmasına yönelik 3 hafta süren çocuk oyun grubu oluştu-

rulmuştur. Ama çocuklar için oyun grubu oluşturulmasından önce, anne-babaların bilgilendiril-

me seminerlerine ihtiyacı olduğu görülmüştür. Bu amaçla, 2010 yılında çeşitli kentlerde her 2 

ayda bir anne-baba bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir. Bu seminerler ile ilgili sosyal 

medyada, mailler vasıtasıyla ve web sayfalarında duyurular yapılmıştır. Bu arada bazı şehirlerde 

anne ve babalar, Waldorf Pedagojisinden esinlenen oyun grupları ve çocuk yuvaları kurmak için 

ilk adımlarını atmışlardır. 2011 yılında, İstanbul’da Waldorf Pedagojisinden esinlenen bir oyun 

grubu kurulmuştur. Bodrum’da İmece adıyla Waldorf Pedagojisinden esinlenen bir oyun grubu 

kurulmuştur. Alanya’da 2010 yılından itibaren yuva ve okul girişimleri başlatılmış, Alman eği-

tim danışmanları Peter Klingemann rehberliğinde 2014 yılında ana sınıfı ile birinci sınıf kurul-

muştur (waldorfalanya.org). 

Türkiye’de 2017 yılı itibariyle Waldorf Pedagaojisi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere 

kurulmuş dört dernek bulunmaktadır. Bunlardan en aktif çalışmalar yapılan dernek Eğitim Sa-

natı Dostları Derneğidir. Dernek, kurulacak yuvalar için mentorluk çalışmalarını desteklemekte 

ve mentor olarak atanan Ulla Middelkamp’ın oyun grubu ve yuva oluşumlarına danışmanlık 

yapmasını sağlamaktadır.  Derinleşme Seminerleri düzenleyerek Almanya’dan gelen öğretim 

üyeleriyle birlikte anne-baba bilgilendirme toplantıları düzenlemektedirler. İstanbul, Heybelia-

da, Bursa, İzmir, Bodrum anne-baba bilinçlendirme toplantıları yapılmaktadır (egitimsanatidost-

lari.org). Ayrıca Waldorf Pedagojisi ile ilgili başvurulabilecek kaynakların üretilmesi için der-

nek faaliyetleri sürmektedir.  

2012 yılında II. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali programında Waldorf Pedagojisi 

sunumu ve atölye çalışması yapılmıştır. 2013 yılında Alanus Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jost 

Schieren ve Doç. Dr. Emanuela Assenza ile Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi işbirliğiyle Waldorf Pedagojisi Semineri düzenlenmiş; bu seminerin ardın-

dan Boğaziçi Üniversitesi müfredatına Waldorf Pedagojisi’nin girmesi yönünde çalışmalar ya-

pılmıştır (egitimsanatidostlari.org).  

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi’nde 2017 Ocak ayında, Almanya Alanus Üniver-

sitesi’nden Prof. Dr. Jost Schieren’in verdiği seminer, çocuk eğitimiyle ilgilenen çok sayıda 
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kişiyi bir araya getirmiş ve eğitim kurumlarının temsilcilerini harekete geçirerek Waldorf eğitim 

sisteminin uygulanmasında teşvik edici bir çalışma olarak değerlendirilmiştir (karatay.edu.tr). 

Waldorf Programı ve MEB Programının Karşılaştırılması  

Öğretimin planlanmasıyla öğretimin kalitesi yükseltilebilir; öğretim hedeflerine ulaşılabilir 

(Gülbahar, 2017, s. 315). Waldorf yaklaşımına uygun olarak hazırlanmış eğitim programı ço-

cukların bireyselliğini, özgüvenlerini ve bütünlüğünü desteklemeyi, çocukların birbiriyle reka-

bet etmektense birbirlerine saygı duyarak, yardımlaşarak toplumsal aidiyet duygusu edinmeleri-

ni sağlamayı amaçlar (Roopnarine&Johnson, 2013).  

MEB programı incelendiğinde amaçların Waldorf Programı’ndaki amaçlar ile uyumlu oldu-

ğu görülmektedir. Planlar ve uygulama yönünden incelendiğinde Waldorf Programı’nda MEB 

programından farklı olarak planlama yapılırken net olarak belirlenmiş hedefler ve kazanımlar 

yoktur. (Tuncer, 2015, s.48).  

Çocuğun hedefleri kazanması, kendini ne zaman hazır hissederse o zaman gerçekleşir. Okul 

öncesi öğretmenleri ve rolleri yönünden MEB programı karşılaştırıldığında Waldorf sınıflarında 

sanat, müzik, drama ve fen gibi aktiviteler bulunur ve bunlar zorlama ya da öğretmenden çocu-

ğa giden bir bilgi aktarımı şeklinde gerçekleşmez; doğal yollardan çocukların bu becerileri ka-

zanmaları sağlanır. Öğretmen etkinlik sürecinde rehber konumundadır (Roopnarine&Johnson, 

2013). Bu özellikler MEB programındaki öğrenme sürecinin özellikleri ile paralellik gösterir. 

Aynı şekilde Waldorf eğitim sistemiyle MEB okul öncesi eğitim kurumlarının özellikleri ve 

kullanılan materyaller yönünden değerlendirildiğinde, sınıf ortamının ve eğitici materyallerin 

Waldorf ve MEB programında ortak özellikler taşıdığı dikkat çekmektedir. Her iki programda 

da sınıf ortamı çocukların duyularının estetik ve düzen içerisinde geliştirilmesine yardımcı ola-

cak şekilde düzenlenmektedir. Sınıftaki eğitici materyaller çok farklı amaçlar için kullanılabile-

cek nitelikte olmalı ve çocukların hayali oyunlarını teşvik edici özellikte olmalıdır (Tuncer, 

2015, s.48). 

Waldorf Eğitmeni  

Waldorf eğitimi dünyada yaygınlaştıkça velilerde, devlet yetkililerinde ve girişimci gruplar-

da Waldorf eğitimine ve eğitimcilerine yönelik ilgi artmaktadır. Bu eğitim sanatının temelinde 

özgürlük yatmakta ve her çocuk eğitimi merkezi kendi özgün yaklaşımını coğrafi ve kültürel 

şartlara bağlı olarak belirlemektedir. Bu bağlamda Waldorf eğitmeninin nitelikleri daha da 

önemli hale gelmektedir. 

Steiner’a göre herkes eğitmen olamaz; Waldorf eğitim sisteminde eğitmen olmayı seçen kişi, 

bu rolünü hevesle yerine getirmeli ve kendini buna adamalıdır. Eğitmenin bu hevesli ve kendini 

adamış hali çocuklar tarafından da fark edilecektir. Eğitmen çocukların fiziksel, duygusal, sos-

yal ve psikolojik sağlığını korur. Çocuklara stresten uzak, rahatlatıcı, çocukların öğrenmelerini 

destekleyici bir ortam sunar (Kotaman, 2009, s.182). Çocukların deneyimleyerek, yaşayarak 

öğrenmelerini destekleyecek imkânlar sunar. Waldorf eğitmeni, her çocuğu kendine özgü yete-

neklerini geliştirmesine destek olmak için uğraşır. Bu amaçla hayalgücüne dayalı oyunlara, 

anlamlı ve bir amaca yönelik işlere ve sanat, doğa ve topluluk deneyimlerine imkân tanıyan, ev 

ortamını andıran sıcak ve sevgi dolu bir yuva yaratır (Kaya&Gündüz, 2015, s.14). 

Eğitmenler her sabah çocuklar sınıfa girerken her birini tek tek isimleriyle selamlamak, el sı-

kışmak, onlarla göz göze gelmek, onları dinlemek ve bazen onlarla ilgili bir yorumda bulunmak 

için bilinçli olarak çaba sarf ederler (Kotaman, 2009, s.182). Waldorf eğitmeninin çocuklara 
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şarkı söyleme, öykü anlatma, tekerlemeler, şiirler, parmak oyunları, rontlar, eurythmie, boyama, 

balmumu, kil veya başka malzeme ile biçimlendirme, boya kalemleriyle çizim ve boyama, do-

ğada deneyim kazanma, toplumsal deneyim kazanma, şenlik ve kutlama düzenlemeleri alanla-

rında tecrübe kazandırması gerekmektedir.  

Waldorf eğitmeninin yerel sanatlar, bakım ve el işi faaliyetleri alanında geniş bir yelpazede 

beceri ve bilgi kazanması, geliştirmesi, yetişkinlerin zengin deneyimlerini çocuklara sunabilme-

si gerekir. Samimiyet, sevgi, neşe ve iç huzurun oluşturduğu atmosfer, çalışmaları için esastır. 

Waldorf eğitimi veren eğiticinin bu atmosferi koruyabilme donanımına sahip olması gerekir 

(Kalıpçı, 2008). Waldorf eğitmeninin çocuğun güçlü yanlarının korunması esasına özen göster-

mesi önemlidir. Her çocuğun kendine özgü kişiliğine saygı göstermek, eğitmenin çocukla kur-

duğu ilişkiyi kuvvetlendirir. Eğitmen çocuğun doğa ile merak etme ve şükran duyma ile olan 

ilişkilerini beslemelidir. Görevi çocuğa güven, içsel değerler ve yaşamın anlamını aktarmak 

olmalıdır (Woods et all, 2005).  

Küçük çocuğun, çevresindeki insanların kendisini bir köprü gibi dünyaya bağlamasına ihti-

yacı vardır. Dünyayla sağlıklı bir ilişki kurmak için, çocuğa sanal deneyimlerdense gerçek ya-

şam deneyimleri gerekmektedir (Gviritz&Minvielle, 2009). Bu nedenle, Waldorf eğitim siste-

minde elektronik araçlar kullanılmamaktadır. Masal anlatımı ve şarkı söyleme çocuğa teknolo-

jiyle değil, eğitmen tarafından aktarılır Öğrenme ve çocuğun düşünsel gelişimi; örnekler, taklit 

etme, çeşitli duyular ve izlenimler, hareketler ve iradi deneyimler yoluyla gerçekleşir. Eğitme-

nin görevi, çocuğun yaratıcı ve hem içe hem de dışa dönük olarak aktif olmasını sağlamaktır 

(Nicholson, 2010, s.581). 

Eğitim faaliyetleri içinde; ritmik oyunlar aracılığıyla yaşanan hareket temelli deneyimler, 

hayal gücünü artırmaya yönelik serbest oyunlar, el işleri ve ev idaresi faaliyetleri, doğa dene-

yimleri ve renkleri, formları, konuşmayı, müziği, masal anlatmayı, Euryhtmie ve heykeltıraşlığı, 

kukla oyunlarını, vb. içeren sanatsal faaliyetler yer alır. Eğitmenin bu konularda bilgisi ve bece-

rileri bulunmalıdır (Woods et all, 2005). 

Serbest oyunlar, sosyal ilişkilerin sağlıklı gelişimini destekler (Bayhan&Bencik, 2008, s.19). 

Doğal malzemeden yapılmış basit oyuncaklar ile el yapımı bebekler, hayvanlar vb. çocuğun 

hayal gücünü harekete geçirir. Güç, ölçülü olma ve hayal gücü, çocuğun bedensel gelişimi için 

gereken koşulları sağlarlar. Bunlar aynı zamanda çocuğun sonraki öğreniminin temellerini teşkil 

eder (Ekici, 2015, s.196).  

Türkiye’de Waldorf Eğitici Eğitimleri 

Waldorf okullarında eğitmen olabilmek için, dünyada uygulanageldiği üzere yaklaşık 4 yıl 

süren ve toplamda 880–1000 saatlik eğitim programını tamamlamak gerekmektedir (educa-

tion.cu-portland.edu; tttjournal.co.uk; steinerwaldorf.org/steiner-teachers).  

Türkiye’de Waldorf Pedagojisi Öğretmen Seminerleri yapılmaktadır. Okullarda çalışan öğ-

retmenlerin zamanlamasına uygun olarak 21 modül sömestr tatillerinde verilebilmektedir. De-

rinleşme Seminerleri de 4 yıla bölünerek hafta sonları yapılmaktadır. Waldorf eğitmeni olmak 

için yapılan eğitici eğitimindeki dört yılın görevi, aslında bir süreci başlatmak, insanı oluşum 

sürecinde anlamak ve içindeki yetenekleri geliştirebilmesine yol açmak, çocuğun sağlıklı ve 

yaşama uygun eğitilmesine yardımcı olmak ve bunun imkânlarını ortaya çıkarmak için katılım-

cıları desteklemektir. Eğitimcinin Waldorf Pedagojisi’nin içinde ömür boyu yaşayacağını bildiği 

bir sürece girmeyi idrak etmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar burada öğrendiklerinin bir kısmı-
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nı kendi çalıştıkları okullarda uygulayabilmekte ve böylece buna ilişkin tecrübe edinebilmekte-

dirler (education.cu-portland.edu; tttjournal.co.uk; steinerwaldorf.org/steiner-teachers).  

Eğiticilerin eğitiminde öncelikle hangi eğitim yılında hangi derslerin ve konuların çalışılaca-

ğı hakkında sadece genel bilgiler verilmektedir. Eğiticiler eğitiminde içerikler başlıca Rudolf 

Steiner’in insanbilim, metodik/didaktik, öğretim planı ve pedagojiye ilişkin konferanslarına 

dayanmaktadır. Ayrıca matematik, yabancı dil vb çeşitli bazı dersler için uzman öğretmenler de 

eğitime katkı vermesi gerekmektedir. Sanatsal ve el işleri konularına da ağırlık verilmekte ve 

euritmi, biçim-çizim, kara tahta resimleri, müzik, şan dersleri, resim çizme ve boyama, kille 

biçimlendirme çalışmaları, ahşap oyma ve yontma, tekstil ve dokuma el işleri, belki sonra bakır 

dövme veya gravür işçiliği ile taş yontuculuk ve oyunculuk, bahçecilik konularında da eğiticile-

rin eğitim alması gerekmektedir (education.cu-portland.edu; tttjournal.co.uk; steinerwal-

dorf.org/steiner-teachers; Eğitim Sanatı Dostları Derneği, 2014). 

Eğitim farklı modüller halinde 4 yıl olması uygun görülmektedir. Eğitimin özellikle birinci 

eğitim yılında eğitimin sanata dönüşmesi, nefes alıp verme, uyuma ve uyanıklık, istek ve irade, 

canlı düşünme, sempati ve antipati, mizaçlar, aritmetik, el işi dersleri, kille biçimlendirme ça-

lışmaları, öğretmenin çocukla içsel iletişimi, çocuğu eğitmeden önce eğitmenin kendini eğitmesi 

gibi konular verilir. Doğayla ilişkilerin uyandırılmasına ilişkin alıştırmalara önem verilir. An-

lamlı öyküler icat edilir, çocuklara yönelik tekerlemeler, şiirler, anlamlı öyküler dosyalanır, 

öykü ve masallar resimlenir, kara tahta resimleri yapılır. Fantezi ve gerçeğin anlamı üzerinde 

durulur. Küçük gruplarla barış pedagojisi çalışmaları sunulur. Müzik ve şarkı söyleme çalışma-

larına ağırlık verilir (steinerwaldorf.org; egitimsanatidostlari.org). 

Waldorf eğitmenleri bir üniversite diplomasının yanında Waldorf eğitim felsefesini ve teori-

lerini öğrenmeye gereksinim duyarlar. Bu yüzden Waldorf Okulu Öğretmen Koleji ya da Ensti-

tüsünün sertifikasına sahip olmak zorundadır. Öğretmenler üç tür eğitim alabilirler (Williams ve 

Johnson, 2005). Eğitimci yaratıcılığı desteklemelidir; çocuklara bilgiyi akıllıca kullanma, dü-

zenleme, esnek yaklaşımlarla problemi çözme ve ortaya özgün bir ürün koyma yetenekleri ka-

zandırmalıdır (Töremen, 2003, s.230).  

Waldorf eğiticiler eğitiminde 4 yıllık eğitimini tamamlayan katılımcıların en az 1 ay süreyle 

bir Waldorf Okulunda pratik yapması gerekmektedir. Bu süre iki farklı zamana bölünerek yapı-

labilir ya da 2-3 ay süreyle de sürdürülebilir (steinerwaldorf.org;  egitimsanatidostlari.org). 

Türkiye’deki Waldorf Oluşumlarında Yol Haritası 

2013 yılında Türkiye’deki Waldorf oluşumlarının tanınması için yol haritası oluşturulmuştur. 

Bu yol haritasının oluşumunda İsviçre’den Haager Kreis ile Goetheanum, İsveç’ten  IASWECE 

(Uluslararası Waldorf Çocuk Yuvaları Birliği), Almanya’dan FREUNDE (Rudolf Steiner’in 

Eğitim Sanatı Dostları) ve Türkiye’den ESDD (Eğitim Sanatı Dostları Derneği, Türkiye Wal-

dorf Derneği) aktif rol almışlardır. Bu yol haritasında aşağıdaki konular vurgulanmıştır: 

-Marka hakkı verilmemişse ya da henüz verilmediği sürece, bir çocuk yuvasının ya da bir 

okulun taşıyıcı organizasyonu, Türkiye’de isminde ya da başlık olarak kullandığı ibarenin ikinci 

satırında Waldorf veya Rudolf Steiner sözcüğünü kullanamaz.  

-Amaç paragrafında “Waldorf Pedagojisinden esinlenen..” gibi ifadeler kullanılır  

-Her lisans verilişinden önce, hem Türkiye’deki inisiyatif tarafından hem de lisans veren ta-

rafından daima ESDD Derneği ile istişarede bulunulur.  
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-ESDD, başka bir karara kadar Waldorf Pedagojisi alanında Türkiye’deki tüm inisiyatiflerin 

çatı organizasyonu olarak görülmektedir.  

-Marka hakkına ilişkin başvurular prensip olarak önce ESDD nezdinde ulusal lisans yapıla-

caktır. ESDD her başvurudan Haager Kreis’i/Bağımsız Waldorf Okulları Birliği’ni (BUND) 

veya IASWECE’yi haberdar edecektir veya başvurana, doğrudan temasa geçmeyi tavsiye edebi-

lir. Buna karşın, uluslararası organizasyonlarda önceden Türkiye’deki inisiyatiflerden başvuru 

almışlarsa, ESDD’yi bu konuda bilgilendirir.  

Marka hakkı başvurusunun ön koşulları için; kurumun en az üç yıldır başarıyla var olması; 

eğitilmiş öğretmenlerin olması; bir Waldorf kurumunda olması gereken karakteristiklere uyulu-

yor olması; eğitmenlerin pedagojik bağımsızlığını koruyan ve kâr amacı gütmeden kamu yararı 

güden taşıyıcı kurum olması; ülke içinde benzer kurumlarla sıkı işbirliği yapması gerekmekte-

dir. Son kesin tanınma, IASWECE tarafından görevlendirilmiş bilirkişilerce ziyaret edilmesin-

den sonra beyan edilebilir ve yazılı olarak yapılır. Aynı zamanda süresi, sürdürülmesi ve lisan-

sın elinden alınmasına ilişkin ölçütler de burada düzenlenir (iaswece.org; egitimsanatidostla-

ri.org). 

 Sonuç ve Öneriler  

Bu veriler ışığında olumlu sonuçlar veren alternatif eğitim sistemi olan Waldorf eğitim prog-

ramlarının incelenmesi ve Türkiye’deki programına eklenmesi için uyarlamalar yapılması ye-

rinde olacaktır. Waldorf programı otoriteden bağımsız uygulandığı için günümüz şartlarında 

Türkiye’de uygulanması zor görünmektedir ancak yaklaşımın önerdiği ilkeleri dikkate almak 

faydalı olacaktır. Bu şekilde öğrencilerin doğa ile rahatlıkla ilişki kurabilecekleri, hareket etme-

lerine, oyun oynamalarına imkân verecek şekilde eğitim kurumlarının düzenlenmesi öğrencile-

rin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. 

Özgün bir alternatif okul örneği olan Waldorf Okullarının uygulama örnekleri Türkiye’de 

sadece birkaç tanedir. Bugüne kadar bu yöntem ve felsefe ile eğitim yapan bir kurumların Tür-

kiye’de yaygınlaşmaması, genel eğitim politikası içinde bir tutarlılık olarak değerlendirilebilir. 

Çünkü Türk eğitim sistemi genellikle katı, tek-tipçi, farklılıklara izin vermeyen, devletin sıkı bir 

ideolojik aracı olarak varlığını bugüne kadar sürdürmüştür ve bu niteliği henüz değişmemiştir 

(Kaya&Gündüz, 2015, s.21). Oysa Waldorf okulları, Türkiye’deki eğitim sistemi içine renk 

getirecek, farklılıkları görme imkânı sağlayacak bir örnek olarak varlığını gelişmiş ülkelerde 

ispat etmiştir. Türk eğitim sisteminin bu örnekten alacağı ders, içeriğinin ve temel felsefesinin 

tamamıyla yerli değerlerle örüldüğü, işletim sisteminin Waldorf’tan örnek alınacağı farklı bir 

deneyim ya da girişim olabilir. 

Günümüzde Waldorf eğitim yaklaşımının ihmal ettiği alanlar hakkında yapılan eleştiriler de 

vardır. Özellikle televizyon izlenmesinin engellenmesi ve eğitimde teknolojinin kullanılmaması 

konusunda eğiticilerin ve velilerin eleştirilerinin bulunduğu görülmektedir. Ayrıca erken dil 

edinimi hedefleri ve okumaya karşı olan rahat tutumdan dolayı, çocukların başarıya odaklana-

mamaları konusunda eleştiriler de bulunmaktadır. Ancak Waldorf eğitimcileri bu durumun, 

çocukları okuma deneyimine hazırlamak için bütünsel olarak gelişmesini daha iyi sağlayacağını 

düşünmektedirler (Çelik, 2013; Williams&Johnson, 2005). 

Merkezi bir eğitim sistemine sahip olan Türkiye’de alternatif okulların kendine yer bulmaya 

başlamasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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