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Herkese coşkuyla, sevinçle, mutlulukla merhaba!
Waldorf Pedagojisi’ne gönül vermiş eğitmenlerin, 

öğretmenlerin, anne-babaların ve her birimizin kararlı 
ve sabırlı mücadelesiyle; dünyanın farklı yerlerinden 
gelerek seminer ve eğitimlerimize gönüllü destekle-
riyle katkıda bulunan Waldorf Pedagojisi gönül dostu 
doçentlerimiz başta olmak üzere, hem Türkiye’de hem 
de yurtdışında bizimle temasa geçen tüm sponsorları-
mızın da desteğiyle yılmadan çalışarak geçen 10 yılın 
ardından, Eğitim Sanatı Dostları Derneği olarak hep bir-
likte büyük bir aile olduk! 

Rudolf Steiner ne güzel demiş; 
"Çocuğu saygı ile karşılamak, sevgi içinde büyütmek, 

özgürlük içinde bırakmak..." 
İşte biz de, 2009 yılında ‘Çocuklarımızın neye ihtiyacı 

var?’ diye sorduk. Bu soruya cevap aradığımız büyük 
bir sempozyumun ardından derneğimizi kurduk ve baş-
ladık seminerlere. Bu 10 yıl boyunca, aslında Köy Ens-
titüleri'nden aşina olduğumuz Waldorf Pedagojisi’ni 
topraklarımızda yeşertmek için gerçekten çok çalıştık; 
atölyeler, konferanslar, seminerler düzenledik; şenlikler 
organize ettik, standlar açtık; kutlamalar yaptık. Tüm 
bu süreçte bir sürü yeni şey öğrendik, yüzlerce insanla 
tanıştık, dostluklar kurduk. Umutsuzluğa kapıldığımız 
zamanlar da oldu, heveslenip yarı yolda kaldığımızı his-
sedip ağladığımız anlar da... Bir o kadar da havalara zıp-

ladığımız zamanları da paylaştık hep birlikte...
2009’dan itibaren eğitmenlerimizin, öğretmenlerimi-

zin, anne-babaların ve tabii ki çocuklarımızın ihtiyaçla-
rını dile getirerek bu pedagojiyi yeşertmek için geceli 
gündüzlü çalışmalarımıza katılan, düzenlediğimiz etkin-
liklere gelen ve bize mekânını açarak destek olmuş her-
kese yüzlerce, binlerce kez teşekkür ediyoruz. 

Türkiye’nin birçok şehrinde Waldorf Pedagojisi’nden 
esinlenen yuvalarımızın ve ilkokulumuzun açılması, 
Türkiye’deki Waldorf literatürünün artmış olması ve 
artmaya devam ediyor olması, bizi daha da motive ediyor.

Waldorf Pedagojisi’ni öğrenmek isteyen eğitmenleri-
mizin, öğretmenlerimizin ve anne-babalarımızın sayısı-
nın gün geçtikçe artıyor olması, bizi cesaretlendiriyor. 

Eğitim Sanatı Dostları büyüyor, çoğalıyor, birlikte bir 
topluluk oluşturuyor! Bu cümle gerçekten inanılmaz, 
rüya gibi geliyor, tekrarlamak istiyor insan sürekli: Bü-
yüyor, çoğalıyor, birlikte bir topluluk oluşturuyor! 

Waldorf Pedagojisi’nin her çocuğa dokunması ne gü-
zel bir duygu!

Gönül ister ki; her mahallede çocuğun ruhuna doku-
nan, neye ihtiyacı olduğunu anlayan ve çocuklara ku-
cak açan oyun grupları, çocuk yuvaları olsun. Waldorf 
Okullarında büyüyen, bahçelerinde koşuşturan, şarkı-
lar söyleyen, oyunlar oynayan, severek yetişen özgür 
çocuklar çoğalsın. 

Birgül Taştan Meriç
Editör

Su
nuş
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 Nelson Mandela ne güzel demiş;
"Bir toplum, kendini en belirgin biçimde çocuklarına 

nasıl davrandığıyla ortaya koyar. Başarımız, her top-
lumun en kırılgan fertleri ve aynı zamanda en büyük 
zenginliği olan çocuklarımızın mutluluğu ve sağlığıyla 
ölçülmelidir."

Yollarımızın kesiştiği insanlarla karşılaşma fırsatı verdi-
ği için içim coşkuyla, umutla dolup dolup harmanlanı-
yor ve bu duygular yüreğimi adeta başka bir serüvene 
götürüyor.

Geçtiğimiz aylarda Alternatif Eğitim Dergisi "Bu yılın 
bir sayısını da Waldorf Pedagojisi’ne ayırdık, gelin bir-
likte duyan duymayan herkese iletelim sesimizi." de-
diğinde, birlikte yola çıktığımız yurtiçindeki ve yurtdı-
şındaki bütün dostlarımıza haber saldık ve kendi kişisel 
Waldorf yolculuklarında, yetkin hissettikleri konuda bir 
yazı yazmalarını ya da çeviri yapmalarını istedik.

Katılımcılarımızın, Türkiye’deki Waldorf hareketinin 
hangi aşamalardan geçtiğini, hangi sorunların yaşandı-

ğını, nasıl çözümler üretildiğini ve eğitimlerin oluşma 
süreçlerini anlattıkları yazılarda ve fotoğraflarda, duy-
guları ve sevgileri, canlı, içten ve keyifli bir şekilde aktı 
sayfalara… Birlikten kuvvet doğdu, kalıcı bir belge ola-
rak tarihe not düşüldü ve işte geldik siz sevgili okurların 
karşısına!

Sevgili Akif Pamuk ve Aytaç Timur’a, bu heyecanı ve 
paylaşmanın coşkusunu yaşamamıza vesile oldukları 
için minnettarız.

Yine sizlerle birlikte yola çıkmanın mutluluğunu yaşı-
yorum ve hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. İç-
ten samimi yazılarınızın karşısında saygıyla eğiliyorum.

İşte böyle; Aslında şimdi başlıyor her şey! Ama nasıl 
büyük bir zevkle, tadını çıkara çıkara… Bu öykü yayılsın 
her yere, şifa olsun herkese…

Birgül Taştan Meriç
AED Editörü

ESDD YK Başkan Yrd.

Ocak 2020, İstanbul

Yollarımızın kesiştiği insanlarla 
karşılaşma fırsatı verdiği için, 

içim coşkuyla, umutla dolup dolup 
harmanlanıyor ve bu duygular yüreğimi 

adeta başka bir serüvene götürüyor.
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Waldorf Pedagojisi başından beri eğitim 
alanında bir paradigma değişimi sağlama 
hedefiyle düşünülmüş büyük bir evrensel 
harekettir. Bu paradigma değişimiyle her 
bir çocuk genel ve özel gelişme koşulları ile 
birlikte odak noktasına yerleşmiştir. Wal-
dorf hareketi, 1919 yılında Almanya’nın 
Stuttgart kentinde ilk Waldorf okulunun 
kuruluşunun daha ikinci yılında artık dün-
ya çapında yayılmaya başladı. 1930’lu 
yılların başlarına kadar on bir ayrı ülkede 
açılan Waldorf çocuk yuvaları ve Waldorf 
okulları buna eklendi. Bu gelişme, Nazi 
rejimi ve onun 1936 yılından sonra getir-
diği yasalarla birlikte 1938 yılından başla-
yarak Almanya, Avusturya ve Hollanda’da 
Waldorf okullarının kapatılmasıyla birlik-
te kesintiye uğradı. İkinci Dünya Savaşı 
öncesinde kuruldukları yerlerin dışında, 
1960’lı yılların başından sonra özellikle 

güney yarım küre ülkelerinde olmak üzere 
her kıtada öncü tesisler ortaya çıkmıştır. 
1989 yılı sonrasında Waldorf hareketi her 
yerde artış göstermiştir. Bugün seksenden 
fazla ülkede yaklaşık bin sekiz yüz Waldorf 
çocuk yuvası ve bin yüz elli Waldorf okulu 
bulunmaktadır.

1919-1945 Arası 
Dünya Genelinde 
Waldorf Pedagojisi

Birinci Dünya Savaşı sonrasında ve top-
lumsal yeniden yapılanmanın bu devrimci 
yıllarının karışıklığında ilk "özgür" Waldorf 
okulu kuruldu. Bu okul kendini yenilikçi 
pedagojik akımın bir parçası olarak değil 

Nana Göbel

Çeviren
Bereket Uluşahin

Dünya 
Genelinde 
Waldorf Pedagojisi
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de, antropolojik temelli ve yaşa uyarlanmış eğitim 
veren bir bütünsel okul (gesamtschule) olarak tanım-
lıyordu. Rudolf Steiner kuruluş hazırlığı aşamasında 
Waldorf Pedagojisi’ne yönelik önemli ve temel taşı 
oluşturan konferanslar verdi. 1923 yılında Yorkshire, 
Ilkley’de verdiği bir konferansta şunları vurguladı:

"Pedagojik-didaktik itkilerden edinilen gerçek be-
şeri bilgiden kaynaklanan çıkarım, insanların genelini 
içeren, uluslararası tüm sınıflar ve kastlar için geçerli 
olacak bir şeydir. Waldorf okulu esasında bir programa 
değil, aksine dolaysız bir günlük uygulamaya, çocuk ve 
onun doğasına dolaysız bir yaklaşıma dayanır."

1919’daki kuruluşunun ardından Almanya ve İsviç-
re’de başka Waldorf okulları açıldı. Bunları 1922 yılın-
da İngiltere, Kings Langley’deki Priory School ve 1925 
yılında Londra’daki New School takip etti. 1928 yılında 
Educational Union’ın (Eğitim Birliği) ABD’deki kolunun 
çevresinden birkaç eğitim gönüllüsü kadın Rudolf Ste-
iner ile birlikte New York’ta Avrupa dışındaki ilk Wal-
dorf okulunu kurdu.

Doğu Avrupa’da hemen hemen eş zamanlı olarak 
1926’da Budapeşte’de küçük bir Waldorf okulu, ardın-
dan Prag’da 1928’de ve Bratislava’da 1930’da Waldorf 
çocuk yuvaları ve yine 1930’da Breslau’daki (bugünün 
Polonya’sında) bir Waldorf okulu eğitime başlamıştır.

İkinci Dünya Savaşı bu gelişmeleri durdurmuştur. 
Yalnızca İsviçre’deki üç Waldorf okulu, 1939 yılından 
sonra Waldorf hareketinin Büyük Britanya’da ulaştığı 
yedi küçük okul, ayrıca 1942 sonrasında ABD’de kuru-
lan beş okul çalışmalarını sürdürebilmişlerdir. Az sayı-
da öğrenci de Amsterdam, Zeist ve Oslo’da katakomp 
benzeri sınıflarda öğrenim görmüştür.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası 
Dünya Genelinde Waldorf Pedagojisi 

Almanya ve savaşa katılmış diğer ülkelerde Wal-
dorf hareketinin yeniden yapılanması hemen savaş 
sonrasında, o günlere özgü mütevazı koşullarda ama 
aynı zamanda yeniden kazanılmış özgürlüğün coşku-
lu sevinciyle başladı. 1949’a gelindiğinde artık dördü 
İsviçre’de, 7’si Hollanda’da, yedisi İngiltere’de ve 2’si 
Norveç’te olmak üzere sekiz Avrupa ülkesinde Wal-
dorf okulları bulunuyordu. Doğu Avrupa’nın sosyalist 
dünyasındaki tek örnek olan Dresden Waldorf Okulu, 
Doğu Almanya’daki eğitim makamlarının baskısı ve 
uygulamaya konulmuş olan Sovyet eğitim sistemi ne-
deniyle 1949 yılında kapandı. "Özgür okullar" devlet 

sosyalizminin ortadan kaldırılmasına kadar geçen kırk 
yılın sonunda Doğu Avrupa ülkelerinde yeniden açıla-
bildi.

Bütün güçleri tüketmiş olan savaş sonrasında aileler 
ve öğretmenler mütevazı olanaklara karşın, her ne ka-
dar toplumsal kabullere biraz aykırı gelse de büyük bir 
angajmanla Waldorf çocuk yuvaları ve Waldorf okulla-
rı kurdular. Akıntıya karşı yüzmenin gücünü Stuttgart 
ya da Oslo, Milano ya da Strasburg’da olmaları fark et-
meksizin, yalnız özgür insanların eğittiği kişilerin özgür 
birer insan olabileceğine dair antroposofinin kazandır-
dığı inançtan alıyorlardı. 

Daha bu dönemlerde bile bazı meslektaşlar öngörü-
lü bir gözlemle Batı Avrupa’nın tamamında ve Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde yönetsel merkezileşme, 
standardizasyon, entelektüel güç denetimleri ve belirli 
bir seçicilik ilkesinin yükselmekte olduğunu saptadılar. 
Bu eğilim artarak devam edecek ve Avrupa Birliği’nin 
kurulmasıyla daha da güçlenecekti.

1960 sonları ve 70’li yılların 
toplumsal dönüşümleriyle ve belli 
bir ölçüde liberalleşmeyle birlikte 

daha büyük bir Avrupa ve hatta 
evrensele yönelik içsel açılım birçok 

insanı kendi çocuklarının hangi 
bakış açıları ve hangi değerlere göre 

eğitileceğini sorgulamaya itti. 

Waldorf öncü okulları İskandinav ülkeleri, Almanya, 
Hollanda ve İngiltere’de giderek daha fazla pedagojik 
deneyim biriktirirken, bu yıllarda Katolik ve Ortodoks 
Avrupa, Waldorf eğitim hareketine kapalı kaldı.

1969’da Waldorf okulları nihayet 50. kuruluş yıl dö-
nümlerini kutladılar. Bu sırada dünya genelinde seksen 
Waldorf okulu bulunuyordu. (Aradan geçen zamanda 
Belçika, Danimarka, Finlandiya, Arjantin, Brezilya, Ka-
nada, Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki 
okullar da açılmıştı.)

1945 öncesi hiçbir Waldorf okulu kamusal sübvan-
siyon bulamazken Hollanda’da 1948’den, Alman-
ya’da 1949’dan, Danimarka’da 1950-55’ten, İsveç’te 
1960’dan ve Norveç’te 1970’ten itibaren başlayan 
devlet destekleriyle finansal bir rahatlığa kavuşuldu. 
Buna karşılık İsviçre, Avusturya, İtalya ya da Fransa 
gibi devletçi eğitim sistemleri uygulanan ülkelerde 

Alternatif Eğitim Dergisi
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özgür ya da "bağımsız" okullar finansal destek bula-
madı; böylece İsviçre ve İtalya’daki Waldorf okulları 
daha uzun bir süre içerikleri ve müfredatları açısından 
dokunulmazlıklarını korudular. Avrupa dışında az sayı-
da istisnaya karşın özgür okullara geçmişte olduğu gibi 
bugün de devlet desteği verilmemektedir. Eğitimde 
özgürlüğün ne büyük bir nimet olduğunu birçokları 
ancak bu özgürlüğü yitirince kavramışlardır.

1960 sonları ve 70’li yılların toplumsal dönüşümle-
riyle ve belli bir ölçüde liberalleşmeyle birlikte daha 
büyük bir Avrupa ve hatta evrensele yönelik içsel açı-
lım birçok insanı kendi çocuklarının hangi bakış açıları 
ve hangi değerlere göre eğitileceğini sorgulamaya itti. 
"Başka bir okul"a yönelik talep açıkça belirginleşme-
ye başladı ve giderek daha fazla öğrencinin bu okula 
kaydı yapıldı. 1970’li yıllar boyunca Avrupa’da Waldorf 
okullarının sayısı ikiye katlandı. 1972’de Avrupa’da bu-
lunan 73 Waldorf okulunun sayısı 1975’te 89’a yüksel-
di ve 1980’de iki misli artarak 178’e ulaştı; bu Waldorf 
okul hareketinin kuzeybatı Avrupa’daki ilk büyüme ev-
resiydi. Bu büyümenin gerçekleşmesi bir yandan top-
lumsal dönüşüm sonucu eğitime karşı artan ilgi gibi 
barış hareketi ve çevre hareketi gibi evrensel sorun-
lara yönelimle, diğer yandan refah düzeyinin yüksel-
mesiyle garanti altına alınan yaşam sayesinde başka 
bir eğitime para ayırmanın kolaylaşmasıyla mümkün 
olmuştur. 

1960’lı yılların başlarında güney ülkelerinde kü-
çük gruplaşmalar halinde de olsa farklı bir pedagoji-
ye yönelik arayışlar baş gösterdi. Örneğin Kanada ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra Avustralya, 
Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi İngilizce konuşulan 
ülkelerdeki Waldorf okulları yıllardan beri Educatio-
nal Union (Eğitim Birliği) çevresinde toplanmış ya da 
antroposofik eğitim gruplarının içinden çıkan insanlar 
tarafından kurulmuştur. Buna karşın Latin Amerika’da-
ki Waldorf tesislerini İkinci Dünya Savaşı öncesinde 
Avrupa’yı terk eden göçmenler geliştirmiştir. İçerik 
bakımından güney ülkelerinde kurulmuş olan okulla-
rın Avrupa’dakilerden farkı azdı. Zira buradaki öncü 
öğretmenlerin pek çoğu eğitimleri için Stuttgart ya da 
İngiltere’deki Emerson College’a gitmişlerdi.

1980’li yıllardaki barış hareketi ve bu arada Neil 
Postman’in yazdığı Das Verschwinden der Kindheit 
(Çocukluğun Yitirilişi) adlı kitap bireysel özerklikteki 
çifte kayba dikkatleri çekti. Yitirilmekte olan bireysel 
düşünce yeteneği, giderek artan medya yönlendirme-
si ve tüketim bağımlılığı pedagoji dünyası için yeni bir 
meydan okuma demekti.

Dünya Genelinde Waldorf Pedagojisi
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Bu on yıllık dönemin sonunda, 1989 şubatında or-
ta-doğu Avrupa’daki köklü değişimin öncesinde Wal-
dorf hareketi Avrupa’da 343 ve dünyanın diğer ülke-
lerinde 107 Waldorf okuluna ulaşmıştı. Vatandaşlık 
bilincinin yükseldiği, sorunların üzerine giden bilinçli 
ve eğitimli bir halkın yaşadığı yerlerde bağımsız okul-
lar kuruluyor ve destekleniyordu.

1989 Sonrasında 
Waldorf Pedagojisi’nin Yayılması

1989 Avrupa’daki Waldorf hareketi için derin bir çen-
tik açan bir dönüm yılı oldu. 1989’da sonuçları henüz 

birçoklarınca hiç de öngörülemeyecek, belki de doğu 
batı gerginliğinin sona ermesinden daha da köklü so-
nuçları olacak bir yenilik ortaya çıktı: Bu da interne-
tin askeri ve akademik çevreler dışında da kullanıma 
sunulmasıydı. Her iki gelişme, yani küreselleşmiş yeni 
dünya düzeni ve internet aracılığıyla sağlanmış olan 
küresel ağ erişimi köklü değişimleri birlikte getirdi. 
1989/90 yıllarında bu değişimler pratik hayatta henüz 
algılanmamakla birlikte tohumları çoktan atılmıştı.

1989/90’dan başlayarak harekete gönül vermiş pe-
dagoglar ve anne-babalar Doğu Berlin’den Nachod-
ka’ya, Nowosibirsk’ten Tiflis’e kadar birçok yerde Wal-
dorf okulları kurdular. Sovyetler Birliği’nden kopan 
ülkelerde bu okulların açılması en sonunda parti ya da 
devletin güdümü olmaksızın, kendi iradeleriyle hare-
ket edebilmenin coşkusuyla gerçekleşmiştir.

Avrupa’da Avrupa Topluluğu’na üye ülkelerin 7 şubat 
1992’de Maastricht Sözleşmesi’ni imzalamaları ve ar-
dından Avrupa Birliği’nin kurulmasıyla bir normlandır-
ma dönüşümü yaşandı. Bu sırada en azından Almanya, 
Danimarka ve Büyük Britanya’da henüz herkes eğitim-
de yetki devrinin özgür ve bireyselleştirici olmasa da 
en azından ulusal alanda ayırt edilebilecek bir eğitim 
politikası olacağını umut etmekteydi. Batı Avrupa’da 
20. yüzyılın sonunda Avrupa Waldorf hareketi okul 
sayısını 1989/90 eğitim yılındaki 368’den 1999/2000 
eğitim yılına gelinceye kadar 589’a yükseltmişti. Avru-
pa dışında ise bu arada Waldorf okulları listesinde 107 
yerine 209 okul yer almaktaydı.

Avrupa’da 1990’ların erken yıllarındaki coşku Avrupa 
Birliği’nin bürokratik sıkıcılığı ve her şeyi düzenleme 
hırsı nedeniyle yerini düş kırıklığına bıraktı. Avrupa’da 
ihtiras, yozlaşmışlık ve güç gösterilerine yer vermeyen 
özgür, gönençli ve güvenli bir gelecek yaratacağı bek-
lenen barış ve düşünce üretecek bir topluluk hayaline 
karşın, artık sinsice yaklaşan bir bağımlılık ve eşitlen-
me yerleşmeye başlamıştı. Tabii birçok Avrupa ülkesinde 
böyle bir eğilimin varlığı bu gelişmeye olanak verdi.

Ne kadar çok PISA ve TIMMS gibi karşılaştırmalı test-
ler yapıldıysa ve okul başarı sıralamaları yayınlandıy-
sa, bunlardan daha hızlı bir şekilde eğitim reformları 
icat edildi. Kaliteyi güvence altına alma ve iyileştirme 
savlarıyla eğitimde denetim giderek artarken özgürlük 
alanları kısıtlandı. Bütün Avrupa’da özgürlük korkusu 
giderek arttı ve bunun sonucunda kamusal hayatın 
bir parçası olan eğitim dünyasına giderek daralan bir 
"korse" giydirildi. Buna bağlı olarak bürokrasi yükü 
öylesine arttı ki, asli görev olan çocuklarla kurulacak 
ilişkiye ayrılacak zaman giderek azaldı.

Alternatif Eğitim Dergisi
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Öğretmenler giderek daha çok 
sosyal hayata ve ruh sağlığına 

yönelik görevler üstlenmek 
zorunda kalmaktadır. Zira kentte 

yaşayan çocuklar kendilerine 
temel yetenekleri ve meziyetleri 

aktaracak aile içi bir çevre 
bulamamaktadır.

Bir dönüşüm yılı olan 1989’da İsrail ve Kenya gibi 
ülkelerde de Waldorf okulları açıldı. Afrika’nın güne-
yinde ise Waldorf hareketi 1994 sonrası gelişme gös-
terdi. Capetown’ın bazı ilçeleri ile Johannesburg’un 
Alexandra ilçesinde ve Homelands’teki okulların ku-
rulmasıyla bu pedagoji siyah halkın öğrencileri için de 
ulaşılabilir oldu. Kışlaya benzer binalara ve yalnız ez-
bere alışık olan bu çocuklara Waldorf okullarındaki sa-
natsal eğitim büyük gelişme olanakları sunuyordu ve 
artan bir coşkuyla kabul gördü. Bu arada Güney Ame-
rika ülkelerinde Waldorf hareketinin yaygınlaşmasına 
dayanak oluşturan bir nesillik bir deneyim birikmişti. 
Aynı zamanda öğretmenlerin sınıflarındaki çocuklar 
için hazırladıkları öğretim planını kendi kültürel göre-
neklerine uyarlamaları da bir gereksinim haline geldi. 
Öyle ki zamanla Avrupa modeli şaşırtıcı farklılıklar gös-
teren renkli ve çok çeşitli bir peyzaja dönüştü. Eğitim 
planları üzerindeki bu çalışmalar yerel kültürler ve ge-
leneklere ilişkin derinlemesine bir bilgi gerektiriyordu. 
Ama bu çalışmalar, bunun dışında bağımsız okullarda 
çoğunlukla ulusal eğitim programlarına da uyulması 
zorunluluğu nedeniyle eğitimcilerin araştırma gücünü 
ve yaratıcılıklarını epeyce zorladı.

Waldorf Okulları Asya’da ilk olarak öncelikle Tayland, 
Filipinler, Hindistan, Kore ve Tayvan’da birbirinden 
farklı zorluklarla kurulmuştu. Örneğin, Hindistan’da 
eğitimin çocukların çok sayıdaki ana dillerine ve farklı 
dinsel kökenlerine uyum göstermesi gerekmektedir. 
Çocukların farklı kökenlerini koruyan bu yaklaşımla 
hoşgörülü bir ortam gelişmektedir. Buna karşılık bü-
tün çocukların aynı dili konuştuğu, farklılığın yalnız 
dinsel kökende ortaya çıktığı Kore ve Tayvan’da durum 
daha başkadır. Asya ülkelerinde Waldorf eğitim planını 
kültürel açıdan yeniden yapılandırılmasının gerekliliği 
uzun bir benzetme evresine gerek kalmadan, okulların 
1996 yılındaki kuruluşlarının hemen ardından ortaya 
çıkmıştır.

2000 ve 2010’lu yıllarda çocukluk özellikle de kentsel 
nüfus içinde hızlanarak değişim göstermiştir. Çocuk-

lar ve gençler mobil telefon ve bilgisayar kullanmaya 
giderek daha erken yaşlarda başlamaktadır ve bu ci-
hazların kullanımı dünya genelinde hızla artmaktadır. 
Buna karşılık geri geri yürüme ya da yatay bir ağaç 
gövdesi üzerinde denge sağlama gibi yetenekler kay-
bolmaktadır. Kim bu konular arasındaki bağlantıyı 
göremez ki? Her durumda öğretmenlik mesleğindeki 
görev tanımı ve beklentiler değişmektedir. Öğretmen-
ler giderek daha çok sosyal hayata ve ruh sağlığına 
yönelik görevler üstlenmek zorunda kalmaktadır. Zira 
kentte yaşayan çocuklar kendilerine temel yetenekleri 
ve meziyetleri aktaracak aile içi bir çevre bulamamak-
tadır. Öğretmenler kişisel bilgisayarlar gibi modern 
cihazların kullanımıyla ortaya çıkan davranış biçimle-
rinin karşısına dengeleme amacıyla ritim, her şeyin 
biçimlendirilmesindeki güzellik arayışı, okul defterine 
yönlendirme, mimari çevre ve euritmi dahil devinim 
eğitimi gibi denenmiş araçları koymaktadır.

2010’lu yıllarda bir karakter özelliği olarak kendini 
hiçbir şeye bağlı saymama, aynı zamanda açıkça buna 
koşut olarak kişisel çıkar hüküm sürmektedir. Politika 
ise az sayıda istisna dışında ülke çıkarı yerine kendi 
çıkarına yönelmektedir. Şu açıktır ki, Avrupa halkı ya 
yeniden ortak bir vizyon bulacaktır ya da küresel bağ-
lamda marjinalleşecektir. Bu durum Waldorf hareketi 
için de geçerlidir.

2010’lu yıllarda Waldorf hareketi artık küresel bir 
varlık göstermektedir. Geçmişte olduğu gibi günümüz-
de de her Waldorf okulunun kuruluşu Guatemala ya 
da Costa Rica, Fiji Adası ya da La Réunion, Myanmar, 
Malezya, Ekvador, Şili, Fildişi Sahili, Zimbabwe, ister-
se Avustralya’nın batısı ya da İzlanda’da olsun bazı 
anne-babalar ve öğretmenlerin ortak girişimiyle ger-
çekleşti. Waldorf hareketi ne merkezden yönlendiril-
mekte ne de merkezden örgütlenmektedir. Hareket 
birlikte yürütülen çalışmalarla büyümekte ve karşılıklı 
desteklerle niteliklerini geliştirmektedir. Küresel Wal-
dorf hareketi bir bitki gibi köklenip gelişen, sivil toplu-
mun desteği ile büyüyen ve zorlamasız bir harekettir. 
Çünkü sadece eğitmen ve öğretmenlerinin çocuklara 
karşı dolaysız ve güçlü ilgilerini, doğal ve kültürel fe-
nomenlere gösterdikleri ilgi ve sarsılmaz bir çabadan 
kaynaklanan tutumlarını ortaya koydukları çocuk yu-
vaları ve okullar başarılı olmaktadır. Harekete bağlılık 
ve inisiyatifte bir eksilme olursa, öğretmenler, yöne-
ticiler ve anne-babaların "akıntıya karşı yüzme cesa-
reti" de kaybolursa, dayanma gücü de yok olur. Ve bu 
noktada Waldorf hareketi çevresinde birleşen çocuk 
yuvaları ve okulların niteliği her gün ve bütün dünyada 
yeniden ortaya konulmak zorundadır.

Dünya Genelinde Waldorf Pedagojisi
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