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Qualitative Research in Education, 6(3), 185-206. DOI:10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s9m
Öz. Waldorf yaklaşımının ele alındığı bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bulunan bir
Waldorf anaokulundaki yönetici, öğretmen ve ebeveynlerin okulun vizyon ve
misyonuna ilişkin görüşleri ile bu okulları tercih etme nedenleri ve ebeveynlerin
Waldorf anaokulunun diğer anaokullarından farklı yanlarına ilişkin görüşlerini
incelemektir. Bu araştırmada bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu, İstanbul’da bulunan ve IASWECE (International Association for
Steiner/ Waldorf Early Childhood Education) bağlı olarak akreditasyon sürecine devam
eden bir anaokulundaki yönetici, öğretmen ve ebeveynler oluşturmuştur. Araştırma
verileri yapılan bireysel görüşmeler ile elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler
nitel veri analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre Waldorf anaokulundaki yönetici, öğretmen ve ebeveynlerin Waldorf
yaklaşımının çocuğa bakış açısını benimsedikleri ve çocuğu şekillendirilecek bir varlık
olarak görmenin ötesinde, bir birey olarak kabul ettikleri, bunun yanısıra anaokulunun
misyon ve vizyonu hakkındaki yönetici, öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin çocuğu temel
aldığı ve kurumun da bu temel üzerine gelecek planları yaptığı söylenebilir.
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Abstract. The aim of this research which subjects the Waldorf approach is to examine
why parents are choosing the Waldorf Preschool and principle, teachers and parents
perspectives of mission and vision of preschool and parents perspectives of differences
between Waldorf Preschool and other type of preschools. Thus this research is a
qualitative study in the design of a holistic single-case. The population of the study
consisted of parents and administrators and teachers in a kindergarten in Istanbul and
accredited under the IASWECE. The data were encoded in the analysis and the
relationships between these codes were identified. According to the findings about the
why parents are choosing the Waldorf Preschool are paralleling with the findings about
principle, teachers and parents perspectives of mission and vision of preschool and
parents perspectives of differences between Waldorf Preschool and other type of
preschools. As well as parallel findings, effect of Waldorf approach come into
prominence.
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yöneticisi, öğretmenleri ve bu okuldaki çocukların ebeveynlerinin eğitimle ilgili bazı kavramlar ile Waldorf Yaklaşımına ilişkin görüşleri”
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Giriş
Ülkelerin eğitim sistemleri pek çok unsurdan etkilenmektedir. Oluşturulan eğitim sistemi ülkelerin
geleceği ile ilgili olmakla beraber geçmişinden de etkilenmektedir. Bu nedenle eğitim sistemini
iyileştirmek ve geliştirmek adına atılacak her adım, sistemin geçirdiği tarihsel süreçten bağımsız
olmamaktadır. Dolayısıyla eğitim sisteminin geçirdiği evreleri ve tarihsel süreci iyi analiz edebilmek
önem taşımaktadır. Bu tarihsel süreç içerisinde eğitim alanında en önemli değişim, özgürlükçü
düşüncenin etkisi ile eğitim anlayışının değişme göstermesidir. Bu bağlamda XVIII. yüzyılda
özgürlükçü düşüncelerin gelişmesi ile birlikte eğitim de özgürlükçü düşüncelerden etkilenmiş ve
özgürlükçü anlayışlar eğitim alanında da egemen olmaya başlamıştır. Eğitime özgürlükçü anlayışı
kazandıranların başında ise Fransız düşünür Jean Jacques Rousseau (1712- 1778) gelmektedir.
Rousseau’ya göre eğitim özgürlüğü, kişiliği ve yaşamı temele alabilecek şekilde düzenlenmelidir. O,
eğitim sürecinde çocuğun, kişiliğinin oluşması ve kendine özgü yeteneklerinin ortaya çıkarılması için
özgür bırakılması gerektiğini iddia eder. Rousseau’nun savunduğu bu özgürlükçü anlayışı ilk defa
İsviçreli eğitimci Johann Heinrick Pestalozzi (1746- 1827) uygulamaya koymuştur. Onun ülkesinin
çeşitli köylerinde açmış olduğu okullarda çocuklar, hiçbir engelle karşılaşmadan özgürce hareket
etmişlerdir. Ancak Pestalozzi’nin bu uygulamaları maddi imkânsızlıklar nedeniyle uzun sürmemiş ve
okulları kısa sürede kapanmıştır. Pestalozzi’nin okullarını ziyaret eden ve onun düşüncelerini
olgunlaştıran Alman eğitimci Friedrich Wilhelm Froebel (1782- 1852) de eğitimin öncelikle
özgürlüğün elde edilmesini amaçlaması gerektiğini savunmuştur. Ona göre, bu her şeyden önce
çocuklara hareket özgürlüğü vermekle mümkündür. Bu düşüncelerini hayata geçiren Froebel ‘çocuk
bahçesi’ adı altında eğitim tarihinin ilk anaokullarını açmıştır.
Rousseau’nun pedagojiye kazandırdığı özgürlükçü anlayışı daha da ileriye götüren Rudolf Steiner’ın,
Waldorf yaklaşımını Avrupa ve dünyanın geri kalanı çok zorlu ekonomik bir dönem geçirirken
geliştirmeye başlaması tesadüf değildir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya bir yıkıntı
halindeydi ve orada yaşayanlar ise ülkelerini yeniden inşa etmek zorunda kalmıştı. Rudolf Steiner
tarafından oluşturulan ve 1919 yılında Almanya’da açılan ilk Waldorf okuluyla uygulanmaya başlayan
Waldorf yaklaşımı misyon ve vizyonunu yine yaklaşımın temelleri üzerine kurgulayarak oluşum
gösteren kurumlardır (Barnes, 1980; Oberman, 1997).
Waldorf yaklaşımının felsefi temelleri “antroposofi (antroposophy)” olarak bilinen, kritik idealizm
felsefesine dayanmaktadır. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan sosyal
olaylar ve bu olayların ekonomik ve sosyal sonuçlarına yönelik; Rudolf Steiner yeni oluşan toplumsal
yapıda bireyin pozisyonuna ilişkin çalışmalar yürütmüş ve bu çalışmaları daha sonra sistemli hale
getirerek “Waldorf” olarak adlandırılan farklı bir yaklaşım ortaya koymuştur (Gürkan ve Ültanır, 1994).
Steiner’ın anlatımıyla, Antroposofi “düşünsel bilim” değil, iç algı ve objektifliğin birlikteliğini
gerektiren “ruhani bir bilim”dir (Richards, 1980). Steiner (1965, 1992, 1994) yazılarında ve derslerinde,
ruhun zihinden farklı olduğunu ve ruhun insanlığın ve evrenin özü olduğunu hatırlatır (Richards, 1980).
Günümüzde, modern bilimdeki düşünce, ölçülmeye çalışılan şeyin büyük oranda gözlemciye bağlı
olduğunu hesaba katmaya başlamıştır (Miller, 1992). Ölçüm (gözlem veya bilmek), her zaman
yorumları sonuçları etkileyecek bir kişiye (gözlemci veya bilgi sahibi) ihtiyaç duyar (Miller, 1992;
Richards, 1980). Steiner ve çok sayıda ruhani, esoterik (belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye
bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan her türlü bilgi, öğreti) düşünüre göre, gözle
görülebilir objektif dünya, gözle görülemeyen hareketlerden ve güçlerden meydana gelen ruhani
faaliyetlerin şekli veya ortaya çıkışıdır ve bu onları duygu üstü yapar ya da yalnızca varlıklarına karşı
aşırı algı geliştirilmiş şekilde algılanabilir yapar. Ruhani bir bilim olan Antroposofi eğitiminin
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alınmasıyla kişiler bu aşırı algıyı edinip, görünmeyen bir gerçekliği görünür kılabilirler (Richards,
1980).
Antroposofi insanın bilgeliği ile birlikte her bireyin kendi gelişimsel kapasitesini geliştirdiği özel bir
sistem olarak da tanımlanmaktadır. Bu sistem bireyin içsel eğilimlerinin içinde yaşadığı ortam
tarafından şekillenip, içinde büyüdüğü çevrenin kültürel, akademik ve sosyal ögeleri tarafından
etkilenmektedir (Whedon, 2007). Steiner’ın eğitim ile ilgili düşüncelerinin arkasında antroposofinin
olduğunu anlayabilmek için Steiner’ın “üç kat insan” olarak bahsettiği prensiplere değinmek
gerekmektedir. Steiner’ın “üç kat insan” ile ilgili açıklamaları ilk kez 1909 yılında yayımlanan
Education of the Child in the Light of Anthroposophy (Antroposofi Işığında Çocuğun Eğitimi) (1965)
adlı kitabında yer almıştır. Steiner (1965) üç kat insan ile ilgili açıklamalarını şöyle ifade etmektedir;
insanın bedeni, ruhu ve ruhun ana fonksiyonları olan istek, hissetme ve düşünme ile olan ilişkisini
kapsar. Steiner (1965), doğum ile yedi yaşına gelene kadar olan süre içerisinde çocuk için son derece
önemli olan uzuv sisteminde, isteğin temel oluşturduğuna inanmaktadır. Bilişsel gelişimin aceleye
getirilmesiyle istek bu esnada sıkıştırılır ise, düşünce sürecinde yıkıcı bir güç meydana gelecektir.
İradenin gelişmesinin ardından, ilk yıllar içerisinde düşünmek değil, hissetmek gelişecektir. Yalnızca
her bir çocuğun içindeki isteğin ve hissetmenin gelişmesinin ardından bilinç ile ilgili olan düşünce
süreçleri sağlıklı olarak ortaya çıkabilir (Harwood, 1979).
Steiner (1965, 1993, 1995), öğretmenlerin entelektüel gelişime gösterdiği önem kadar yaratıcılığa ve
ahlaki yargılara da önem göstermesi gerektiğini vurgulamaktadır. Böylelikle öğrencilerin fiziksel,
duygusal ve entelektüel ihtiyaçlarını dengeleyecek bütünsel bir eğitim sunulacağını ifade eder. Bu
durumda her bir çocuğun farklılıkları takdir edilecek ve çocuk kendi ilgileri doğrultusunda, kendi
hızında gelişebilecektir. Steiner (1995), öğrencilerin güzelliğe, iyiliğe ve doğruluğa karşı saygısını
uyandıracak, benzersiz bir öğretmen-öğrenci ilişkisi ile akademi ile sanatı bütünleştirecek bir eğitim
programı geliştirilmesini önemsemektedir. Böyle bir eğitim programının ve eğitim şeklinin, daha
ahlaki ve sosyal reformlara ihtiyaç duyulan bir dünyada daha insanı bir topluluk yaratacağını
düşünmektedir.
Waldorf Yaklaşımının İlkeleri
Steiner çocuk gelişimi ile ilgili birçok konuşmasında, çocukların insanlığa özgü üç özelliği
edinmesinin öneminden bahsetmekte ve gelişimlerinde meydana gelen doğal bir sıralamanın onların
dik yürümesine, konuşmasına ve düşünmesine sebep olduğunu vurgulamaktadır (Salter, 1987). Çocuk
kendi isteği ile her gelişim alanında ilerleme kaydederse, hem dış dünyayla hem de ruhani dünyayla
doğal bir şekilde ilişki kurar (Easton, 1989). Çocuk konuşmayı öğrendikten sonra düşünmeye de başlar
ve kendini diğerlerinden ayrı bir birey olarak görerek üç yaş civarında kendine “ben” demeye başlar
(Almon, 1992; Harwood, 1979). Steiner, bunun bir çocuğun hayatındaki ilk dönüm noktası olduğunu
ve çocukların kendilik bilincine varmaları ile ilk anılarının oluşmaya başladığını söyler (Easton, 1989).
Steiner düşünceleri doğrultusunda Waldorf okullarının yapılanması için şu temel ilkeleri belirlemiştir
(Steiner, 1995; Gürkan ve Ültanır, 1994):
1. Sosyal sınıf, etnik köken ve inanç bakımından herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm çocuklar
bu eğitim sisteminden yararlanma hakkına sahiptir.
2. Waldorf okulları ekonomik ve politik olarak devletten bağımsız olmak zorundadır. Bu
bağımsızlık, Waldorf okullarında demokrasi anlayışının uygulanması için zorunluluk olarak
kabul edilmelidir.
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3. Waldorf okulları bir yönetici tarafından değil, bizzat uygulamaları gerçekleştiren öğretmenler
tarafından yönetilmelidir.
4. Waldorf okulları toplumsal ögeleri içinde barındırmalı ve çocuğun gerçek yaşantısıyla ilişkili
olmalıdır.
5. Çocukların bireysel farklılıklarına saygı gösterilmeli ve her çocuğun potansiyeline ve gelişim
düzeyine göre eğitim programı düzenlenmelidir.
6. Çocuğun eğitimi her yıl farklı öğretmen ile değil, aynı öğretmen ile devam etmelidir. Bu
sayede öğretmen çocuğun gelişimini takip edebilir ve çocuğa uygun eğitim programı
hazırlayabilir.
7. Waldorf okullarında değerlendirme çocuğun gelişimsel olarak dikkatli bir şekilde
gözlemlenmesini gerektirir. Bu gözlemler doğrultusunda öğretmen çocuğun gelişim alanlarına
göre düzenlemeler yapmalıdır. Klasik değerlendirme araçları kullanılmamalı ve boylamsal
gözleme dayalı değerlendirmeler rapor halinde her bir çocuk için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.
8. Waldorf okullarında çocuğun gelişimi bütünsel olarak ele alınmalı ve tüm gelişim alanları
desteklenmelidir.
Benlik bilincini geliştirerek çocuğun gerçek potansiyelini özgür bırakmak böylece çocuğun
potansiyelinin en üst aşamasına gelerek insanlığın ve dünyanın yararlı bir unsuru haline gelmesi ise
Waldorf eğitiminin en genel ilkesidir (Schmitt-Stegman, 1997).
Okulöncesi Dönemde Waldorf Eğitimi
Çocuğun 0-6 yaş dönemini kapsayan okulöncesi çağında, etrafındakileri ve yetişkinleri taklit etmeye
yönelik doğal davranışlarına karşı çok hassas ve bilinçli olan bir eğitim alması çok önemlidir. Steiner’a
göre, okulöncesi dönemindeki çocuklar dünyayı içine çeken ve gördüklerini kopyalayan “duygu
organlarıdır” (Carlgren, 1993). Anaokulu bir sınıf olarak değil, anaokulu öğretmeninin çocukların
hayal gücünü ve hayal dünyasını geliştirebileceği zengin olanaklar sağlayan bir oyun odası olarak
görülür (Grunelius, 1991). Waldorf okulöncesi sınıflarında ve anasınıflarında meydana gelenler aslında
faaliyette bulunmak açısından “nefes alıp verme” olarak görülmektedir (McDermott, 1984). Bu “nefes
alıp verme” olarak tanımlanan hareket, sınıfta çocuklar oyun oynarken öğretmen(ler) ise yemek
pişirmek, dikiş dikmek, yün sarmak, boya yapmak ve resim çizmek gibi faaliyetler yaparken ortaya
çıkmaktadır. Çocukların her sabah serbestçe gelip, öğretmenin yapmakta olduğu faaliyete katılmasına
izin verilmektedir. Bu hem öğretmenin yardımcı olmasıyla olabilir hem de çocukların o faaliyete
katılmayı kendi istemesiyle olur. Çocuklar boya yapmayı, dikiş dikmeyi, yemek yapmayı, vb.
tamamladıktan sonra, öğretmenler tarafından müdahale edilmeden oyun oynamaya
dönebilirler.Ortalama oynama süreleri, altmış ile doksan dakika arasında sürer. Ayrıca her sabah
çocuklara ya hikaye, ya şiir okunur ya da çocuklar şarkılar söyleyip hikayeler canlandırabilirler
(Grunelius, 1991).
Waldorf okulöncesi eğitim yaklaşımında çocukların öğretmen liderliğinde grup aktivitelerine
katılmaları da beklenmektedir. Bir gün içerisinde çocukların bütünsel gelişimi dikkate alınarak
program hazırlanmakta ve bu program drama, sanat, müzik gibi etkinlikleri kapsamaktadır. Sınıf
içerisinde hem karma yaş, hem de tek yaş grubu ile çalışmalar yürütülebilmektedir (Grunelius, 1991).
Waldorf Yaklaşımında Eğitim Ortamı
Steiner, çocuklar tarafından kullanılan sınıf, bahçe ve diğer yapı alanlarını kapsayan ortamı “ilk
öğrenme alanı” olarak ele almaktadır. Oyun odasının estetiği, genel “hissetme/sezme” öğrenme
alanında anahtar rol oynar ve bu durum çocukların ilgileri ile gelişimsel ihtiyaçlarına uygun yapıdadır.
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Waldorf okulöncesi eğitim ortamı çocukların güzellik ve düzen duygularını destekler (Williams ve
Johnson, 2005). Steiner, çocukların büyük ölçüde çevrelerine duyarlı olduklarını, beş duyuları ile çevre
hakkında bilgi sahibi olduklarını ve vücutları ile deneyim kazandıklarını belirtmektedir. Bu sebeple,
Steiner özellikle duvarların rengi, sınıf materyalleri ve mobilyaları gibi konular üzerinde durmaktadır.
Steiner, okulöncesi eğitim ortamlarının duvarlarının, duvar kağıdı kullanılmadan sade renklerle
boyanmasını önermektedir. Renkler Waldorf yaklaşımında önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, aşırı
parlak renkler fazla harekete geçirici, gri ve kahverengi tonlar kasvetli, sade renkler sıcak bir etki
yaratabilir. Waldorf yaklaşımında sınıflar, tasarımı ve işlevleri ile evin devamı hissini uyandırmaktadır.
Günlük işlerle de aile ve toplum yaşantısının ritmini sağlayan geleneksel bir ev ortamının yerine geçen
bir atmosfer yaratılmaktadır (Williams ve Johnson, 2005).
Waldorf okullarında anaokulları evin bir uzantısı olarak algılanır ve anaokulu ile ev arasında tutarlılık
sağlanması amaçlanır. Sınıflarda genellikle çocukların günlük yaşam becerilerini kazanabilecekleri
ahşap mutfak alanı, çocukların boyutlarına uygun ahşap sandalyeler, masalar ve sıralar bulunmaktadır
(Stehlik, 2008). Waldorf yaklaşımında kreş odasındaki ve anasınıflarındaki materyallerin çoğu
yumuşak ve el yapımıdır. Örneğin, genellikle öğretmen tarafından yapılmış pelüş hayvanlar, cüceler ve
elfler eğitim ortamında yer alır (Grunelius, 1991; Richards, 1980). Bu materyaller çocukların hayal
güçlerini bastırmayacak kadar basittir, çocukları oyuna çekmek amaçlıdır. Waldorf anaokullarında
bulunan materyaller; genellikle cilalı tahta parçaları, ipek ve pamuklu kumaşlar, ip yapılacak yün,
taşlar ve kumdur. Odada genellikle ahşap bir mutfak alanı da vardır. Çocuklar, yemek pişirme
yöntemlerini denemede, uykuya yatma alışkanlıklarını kazanmada ve oyun esnasında bebeklerle
oynama veya küçük hayvanların bakımını üstlenmeleri sırasında hayatlarındaki yetişkinleri taklit
ederler (Richards, 1980).
Waldorf Yaklaşımında Öğretmenin Rolü
Waldorf yaklaşımında öğretmen eğitimi Rudolf Steiner’ın derslerine ve yazılarına dayanmaktadır
(Williams ve Johnson, 2005). Waldorf öğretmeni olabilmek için en az bir lisans programı mezunu
olarak Waldorf Öğretmen Yetiştirme Enstitüsüne başvurmak ve 1060 saatlik sertifika programını
başarı ile tamamlamak gerekmektedir. Waldorf Öğretmeni Sertifika programı, Steiner’ın öğretileri,
çocuk gelişimi, Waldorf yaklaşımı ve öğretmenin kültürel gelişimine odaklanan bütüncül bir
programdır. Bu süreç Waldorf öğretmen adayının teorik eğitimi, Waldorf okullarında gözlem ve
Waldorf okullarında uygulamayı kapsamaktadır. Bu süreci başarı ile tamamlayan Waldorf öğretmen
adayları sertifikalarını alarak öğretmenlik yapabilmektedir (Wessling, 2005). Steiner, öğretmen olarak
tanımlanan kişilerin kendi rollerini büyük bir heves ile kabul etmelerinin gerektiğini ileri sürer. Ona
göre herkes öğretmen olamaz, fakat öğretmen olmayı seçen kişilerin aldıkları sorumluluk konusunda
doğru kararı vermiş olmaları gerekir. Öğretmenin hevesini hisseden çocuk da aynı hevesi taşıyacaktır.
Öğretmenin bir diğer görevi de, eğitimini üstlendiği çocukları fiziksel, duygusal, sosyal ve psikolojik
açıdan korumaktır (Williams ve Johnson, 2005).
Waldorf yaklaşımına göre, gerçek eğitim, okul tamamıyla beden-ruh ilişkisinden esinlenmediği ve
insanın üç katlı doğasına yönelik çalışmadığı sürece sonuç vermez (Easton, 1989). Bunun nedeni,
çocuğun ruh-ruhani varlığının yalnızca birey hazır olduğunda ve yetenek gösterdiğinde gelişmesidir.
Bu nedenle Waldorf eğitimcileri, ancak bundan sonra çocukların dünyaya hazır, egosu güçlü ve
kendine yetebilen bir insan olduğuna inanır (Querido, 1987; Richards, 1980). Bu duruma antroposofik
açıdan bakıldığında, Waldorf öğretmenleri çocukların çoğu tarafından eğitimciden daha farklı algılanır.
Öğretmen aynı zamanda bir düşünür, bilim insanı, şair, sanatçı, müzisyen ve çevrecidir (Edwards,
2002). Waldorf öğretmeninin işi, çocuğa varoluşunun maddi ve manevi gerçeklerine ve dünyevi
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varlığına, bunlardan en büyük faydayı sağlayacak şekilde uyum sağlamasına yardımcı olmaktır
(Ogletree, 1996). Waldorf öğretmeni çocuğun gelişimini anlamaya gereksinim duymaktadır.
Öğretmenler aynı zamanda Steiner’ın çocuğa bakış açısı, çocuklarla çalışma ve onları anlama yolu ile
benzer davranışlar göstermeye gereksinim duymaktadırlar (Stehlik, 2008). Waldorf öğretmenleri okul
öncesi eğitim kurumlarında doğrudan yönerge vermeyi bir öğretim metodu olarak kullanmazlar.
Öğretmenler bu yöntemi, çocuğun katılımını sağlamada olumsuz bir etki yaratan bir yöntem olarak
değerlendirmektedirler. Waldorf öğretmenleri, çocukları kendi keşifleri için cesaretlendirirler. Waldorf
öğretmenleri çocuğa keşfetme isteğini ve dünyayı oyun yolu ile nasıl keşfedeceklerini öğretirler
(Williams ve Johnson, 2005). Waldorf anaokuluna giden çocuklar, yetişkin olmak için acele
ettirilmeyen çocuklar olarak görülmektedir (Richards, 1980). Bilgiler, şarkılar söyleyerek ve hareketli
oyunlar oynanarak öğrenilmektedir, çocuklara resmi şekilde okuma ve yazma öğretilmez (Richards,
1980). Waldorf öğretmenleri için çocukların anaokulu deneyimlerinin ilkokul deneyimlerinden çok
daha farklı olması çok önemlidir (McEldowney, 1997). Bu nedenle, çocukların çocuk olmasına izin
verilir ve matematik, okuma ve yazı yazma istekleri birinci sınıfa giderken içlerinde olur.
Waldorf Yaklaşımında Ailenin Rolü
Waldorf yaklaşımında aile ve eğitim iç içedir. Waldorf yaklaşımı ailelerinin çocuğun gelişimindeki
rolünü bilir. Bu yüzden okul- aile ilişkileri oldukça sık ve güçlüdür. Aileler için bilgi toplantıları
düzenlenir, öğretmenler ailelerin evde televizyonu ne kadar izleyip izlemediklerinitakip eder, ev
ziyaretleri yapar, aile eğitim hizmetleri sunar (Gürkan ve Ültanır, 1994). Waldorf anaokullarında aile
katılım çalışmalarının sürdürülebilir olması için aileler ve öğretmenler arasında bir komite
kurulmaktadır. Ailelerin özellikle oluşturulan bu komitelerde görev almaları beklenmektedir.
Ailelerden oluşan “okul aile konseyi”, ailelerin ihtiyaçlarını belirleme ve Waldorf okulunda etkili bir
çalışmanın yürütülmesi için tartışma formunu oluşturma, ebeveynlerin sorularına yanıt bulma,
ebeveynleri okula katkı sağlamaları için teşvik etme, ihtiyaç duyan ailelere evde destek sunma,
Waldorf yaklaşımının temel ilkelerini benimseme, okulda gerçekleştirilecek festival ve etkinliklere
ebeveynleri katma gibi sorumluluklara sahiptir (www.whywaldorfworks.org, 2015).
Waldorf öğretmenleri, ailelerin çocukları için seçtikleri ve belirledikleri hedefler ile ilgili olarak,
Waldorf yaklaşımının amaç ve ilkeleri doğrultusunda aileleri eğitmektedirler. Öğretmenler ayrıca
aileleri ve çocukları ev ortamında gözlemlemeyi yararlı bulurlar ve sıklıkla bunu uygularlar (Williams
ve Johnson, 2005). Alternatif eğitimyaklaşımlarında okuldaki uygulamalar ve aile içindeki yaşantının
tutarlı olması önem taşımaktadır. Bu noktada Waldorf yaklaşımında da ailelerin, Waldorf yaklaşımının
felsefesini benimsemiş olmaları ve yaşantılarını bu felsefe çerçevesinde şekillendirmiş olmaları
gerekmektedir.
Dünya genelinde günümüz eğitim sistemine bakıldığında, ülkelerin mevcut (geleneksel) eğitim
uygulamaları dışında alternatif olarak farklı eğitim modelleri uygulandığı görülmektedir. Waldorf
yaklaşımı da dünya genelinde yaygın bir şekilde uygulanan alternatif eğitim yaklaşımlarından biridir.
Türkiye’de yeni oluşum gösteren bu eğitim yaklaşımı ve felsefesi ile ilgili ülkemizde yapılan detaylı
bir araştırma bulunmamaktadır. Yapılan bu araştırmada bu okullarda çalışan yönetici ve öğretmenlerin
de Waldorf yaklaşımının felsefesini içselleştirilmiş olmaları, içselleştirilen felsefenin, o kişinin eğitime
yönelik bakış açısını da etkilemesi ve aynı şekilde bu okullara çocukları devam eden ebeveynlerin de
yine aynı doğrultuda yaklaşımın felsefesi ile paralellik gösteren bir eğitim anlayışlarının olması
beklenmektedir. Çalışmanın amacı; yönetici, öğretmen ve ebeveynlerin okulun vizyon ve misyonuna
ilişkin görüşleri ile bu okulları tercih etme nedenleri ve ebeveynlerin Waldorf anaokulunun diğer
anaokullarından farklı yanlarına ilişkin görüşlerini incelemektir.
190

Cilt 6 / Sayı 3, 2018
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD
Journal of Qualitative Research in Education - JOQRE

Yöntem
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi bir olgu hakkında daha
derin ve bütünsel bilgi sağlaması nedeniyle seçilmiştir (Cresswell, 2003). Nitel araştırma yapanlar
çalıştıkları konunun doğal ortamlarında derinlemesine araştırma yaparak insanların araştırılan olguya
getirdikleri anlamları anlamaya ve yorumlamaya çalışırlar (Denzin ve Lincoln, 2008).
Bu araştırmada bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Bütüncül tek durum desenlerinde, isminden
de anlaşılabileceği gibi, tek bir analiz birimi (bir birey, bir kurum, bir program, bir okul vb.) vardır.
Bütüncül tek durum deseninin kullanım alanlarından biri de daha önce hiç kimsenin çalışmadığı veya
ulaşmadığı durumlardır. Böyle durumların çalışılması da, daha sonraki araştırmacılar için daha önce
bilinmeyen bir konunun su yüzüne çıkması ve daha sonra yapılacak araştırmalara temel oluşturması ya
da yol göstermesi açısından önemlidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Çalışma Grubu
Çalışmag rubunun belirlenmesi için amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örneklemede
araştırmanın problemine dayalı olarak çalışma grubu seçilirken bazı seçim ölçütleri göz önünde
bulundurulur. Nitel araştırmalarda örnekleme için seçilen yöntem olasılıksız örneklemedir ve bunun en
yaygın biçimi de amaca yönelik ya da amaçlı olarak tanımlanır. Amaçlı örnekleme, araştırmacının
keşfetmek, anlamak, içgörü kazanmak istediği ve çoğu şeyin öğrenilebileceği bir örneklem seçiminin
zorunlu olduğu varsayımına dayanır (Merriam, 1998). Patton (2002) “amaçlı örneklemin mantık ve
gücünü bilgi bakımından zengin durumları kapsamasında yattığını” belirtir. Bilgi açısından zengin
durumlar araştırmacının amacı için kritik öneme sahip konular hakkında çok şey öğrenebilecek
durumlardır ve bu yüzden terim amaçlı örneklemedir” (Merriam, 2013). Bu çalışmada da buna uygun
olarak örneklem belirlenmiştir.
Dünya genelinde, ağırlıklı olarak okulöncesi düzeyinde olmak üzere, ilköğretim ve ortaöğretim
kademelerinde Waldorf yaklaşımının uygulama örneklerine rastlanmaktadır. Türkiye’de de, kimi
okulöncesi eğitim kurumlarında Waldorf yaklaşımı uygulandığı belirtilmektedir. Bu yaklaşımı
uyguladığını duyuran okullarla yapılan ön görüşmeler sonucu birçoğunun karma sistem uyguladığı ve
Waldorf yaklaşımının sadece kendi yapılarına uygun olan kısımlarını uyguladıkları
görülmüştür.Yapılan bu görüşmeler sonucunda İstanbul’daki bir anaokulunun Waldorf yaklaşımına
dayalı eğitim verdiği belirlenmiştir. Belirlenen bu anaokulu IASWECE (International Association for
Steiner / Waldorf Early Childhood Education) kapsamında sertifika programına devam etmektedir.
Akreditasyon sürecinin 3. yılında bulunan kurum her yıl düzenli denetleme süreci geçirerek sertifika
programını tamamlama yolundadır. Bu nedenle yapılan bu araştırma İstanbul’da bulunan ve
IASWECE (International Association for Steiner/ Waldorf Early Childhood Education) bağlı olarak
akreditasyon sürecine devam eden bir anaokulunda yürütülmüştür.
Katılımcılar
Araştırmaya gönüllülük esasına dayalı olarak anaokulunda görev yapan 1 yönetici, 3 öğretmen ve
çocukları bu okula devam eden 14 ebeveyn (5'i erkek, 9'u kadın) katılmıştır.
Katılımcıların Özellikleri
Çalışma grubunda yer alan yönetici (erkek) iki yıllık mesleki deneyimine sahip ve üniversite
mezunudur. Öğretmenlerin tümü üniversite mezunudur ve 1 öğretmen uluslararası Waldorf Eğitmeni
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sertifikasına sahiptir, diğer 2 öğretmen ise eğitim alma aşamasındadır. Görüşmeye katılan velilerin
tümü üniversite mezunudur.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada nitel veri toplama yöntemi ve bu yönteme uygun araç kullanılmıştır. Bu veri toplama aracı,
görüşme formlarıdır. Katılımcıların okulun vizyon ve misyonuna ilişkin görüşleri ile bu okulları tercih
etme nedenleri ve ebeveynlerin Waldorf anaokulunun diğer anaokullarından farklı yanlarına ilişkin
görüşlerini almak amacıyla açık uçlu sorulara dayanan yarı-yapılandırılmış görüşme soruları
hazırlanmış, hazırlanan görüşme soruları uzman görüşleri alınarak şekillendirilmiştir. Uzman görüşleri
alındıktan sonra pilot çalışma yapılmış ve soruların işlevselliğine bakılmıştır. Pilot görüşmelerin
ardından görüşme formları son şekli ile katılımcı türüne uygun bireysel görüşme formlarına
dönüştürülmüş ve bu formlar katılımcılara bireysel olarak uygulanmıştır. Yüz yüze görüşme imkanı
olmayan dokuz ebeveyn ile de elektronik posta yoluyla iletişim kurulmuş ve veriler elde edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi yoluyla verileri
tanımlamaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışılır. İçerik analizinde
temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya
getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve
Şimşek, 2006). Verilerin kodlanması aşamasında araştırmacı elde ettiği verileri irdeleyerek, bu verileri
anlamlı bölümlere ayırmaya ve her bölümün kavramsal olarak ne anlam ifade ettiğini bulmaya çalışır
(Creswell, 2003). Üç tür kodlama biçimi vardır (Yıldırım ve Şimşek, 2006): 1. Daha önceden
belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama; 2. Verilerden çıkarılan kavramlara göre yapılan
kodlama; 3. Genel bir çerçeve içinde yapılan kodlama. Bu araştırmada “verilerden çıkarılan kavramlara
göre yapılan kodlama” türü kullanılmıştır. Araştırmanın iç güvenirliğini (tutarlılığını) artırmak için
bulguların tamamı yorum yapılmadan doğrudan verilmiştir. Veri analiz yönteminde bir yöneticinin,
öğretmenin ve ebeveynin görüşme transkripti iki farklı araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Analiz
sonuçları karşılaştırılmış ve yapılan kodlamalar görüş birliği ve görüş ayrılığı şeklinde kodlanmıştır.
Miles ve Huberman (1994) güvenirlik formülüne göre uyum sağlanmıştır (% 92).
Bulgular
Bu bölümde, toplanan verilerin analizleri sonucunda elde edilen bulgular, araştırmanın alt
problemlerine göre düzenlenerek yorumlanmıştır.
Anaokulunun Misyonuna İlişkin Görüşler
Anaokulunun Misyonuna İlişkin Yönetici Görüşleri
Araştırmaya katılan yönetici görüşü incelendiğinde, anaokulunun misyonu ile ilgili yönetici görüşü 3
kategoride değerlendirilmiştir.Bu kategoriler; (1) doğayla iç içe bir eğitim sunmak, (2) Waldorf
yaklaşımını uygulamak, (3) kişisel gelişimi desteklemek şeklindedir. Yönetici, anaokulunun misyonu
ile ilgili görüşünü aşağıdaki biçimde ifade etmiştir:
“Asıl amaç çocuğun kendini keşfetmesine yardımcı olmak. Doğayla birebir ilişki içerisinde olmasını sağlayarak,
doğanın sunduklarının farkında olmasını sağlamak.Waldorf yaklaşımını kültürümüze en uygun şekilde
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uygulamak.Ticari kaygıdan uzak eğitimin özünü benimseyerek çalışmalar yapmak. Çocuğun ruhuna, aklına ve kalbine
dokunarak onun gelişimine destek olmak.”

Anaokulunun Misyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları anaokulunun misyonu ile ilgili görüşleri incelendiğinde,
öğretmenlerin görüşleri 3 farklı kategoride değerlendirilmiştir.Bu kategoriler; (1) doğayla iç içe bir
eğitim sunmak, (2) Waldorf yaklaşımını uygulamak, (3) kişisel gelişimi desteklemek
şeklindedir.Bulgular Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 1.
Anaokulunun Misyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
Kategori
Doğayla İç içe Bir Eğitim
Sunmak
Waldorf Yaklaşımını Uygulamak
Kişisel Gelişimi Desteklemek

Kodlar
Doğayla bütünsel ortam yaratmak
Çevre bilincini aşılamak
Waldorf yaklaşımını uygulamak
Uygulandığı ülkenin kültürüne adapte edilmiş sistem
yaratmak
Çocukların özünü geliştirmek
Çocukların kendilerini keşfetmelerini sağlamak
Çocuğun gelişimini sağlamak
Çocuğu olgunluk seviyesine ulaştırmak

N
2
2

3

Öğretmenler, çalıştıkları anaokulunun misyonuna ilişkin görüşlerini aşağıdaki biçimlerde ifade
etmişlerdir:
“En önemli amacı Waldorf yaklaşımını en iyi şekilde uygulayabilmek. Bunu yaparken bulunduğu kültürden
kopmadan toplumun değerlerine uygun bir şekilde adapte edilmiş bir sistem yaratabilmek. Bir diğer amacı çocukların
özünü geliştirebilmek ve doğayla bütünsel bir şekilde onların kendilerini keşfetmelerini sağlamak.”
“Çocuklara çevre bilincini kazandırmak öncelikli amacı bence. Doğallık da bunun en büyük göstergesi.Onun
haricinde çocuğun kendini keşfetmesini, benliğini, özünü keşfetmesini sağlamayı amaçlıyor. Waldorf yaklaşımına
uygun bir eğitim sistemi uygulamayı hedefliyor ve bunun için çalışıyoruz.”
“Çocuğu vücut beden ve ruh anlamında geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu üç öge birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Ve
doğru olgunluk seviyesine ulaşabilmeleri için tüm bu ögelerin gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.”

Anaokulunun Misyonuna İlişkin Ebeveyn Görüşleri
Araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuklarının devam ettiği anaokulunun misyonu ile ilgili görüşleri
incelendiğinde; ebeveynlerin görüşleri 6 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Bu kategoriler; (1)
doğayla iç içe bir eğitim sunmak, (2) Waldorf yaklaşımını uygulamak, (3) kişisel gelişimi desteklemek,
(4) özgürlükçü bir eğitim anlayışına sahip olmak, (5) bireyin mutluluğunu sağlamak ve (6) hayata
hazırlamak şeklindedir. Bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2.
Anaokulunun Misyonuna İlişkin Ebeveyn Görüşleri
Kategori
Doğayla İç İçe Bir Eğitim
Sunmak

Kodlar
Doğal ortam yaratmak
Doğa ile iç içe bir ortam yaratmak
Doğal bir süreç yaşatmak
Doğa ile uyumlu birey yetiştirmek
Doğa sevgisini geliştirebilmek
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Tablo 2 (devam)

Waldorf Yaklaşımını Uygulamak
Kişisel Gelişimi Desteklemek
Özgürlükçü Bir Eğitim
Anlayışına Sahip Olmak

Bireyin Mutluluğunu Sağlamak
Hayata Hazırlamak

Doğal bir yaşam sunmak
Doğayla iç içe bir eğitim sunmak
Doğaya duyarlı insanlar yetiştirmek
Çocukların içindeki saflığı korumak
Waldorf Yaklaşımına uygun eğitim vermek (
İnsanın içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak
İçteki gücü açığa çıkarmak
Bireysel gelişimi desteklemek
Özgür bir ortam sunmak
Çocuğun kendisinin keşfetmesini sağlamak
Katı otoriteden uzak eğitim vermek
Kendine güvenen bireyler yetiştirmek
Çocuk kalmalarına izin vermek
Mutlu bireyler yetiştirmek
Esnek, mutlu ve huzurlu bir ortam sunmak
Gerçek hayata hazırlamak

5
4

8

2
1

Ebeveynler, çocuklarının devam ettiği anaokulunun misyonuna ilişkin görüşlerini aşağıdaki biçimlerde
ifade etmişlerdir:
“Bence asıl hedefi çocukların mutlu bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Ayrıca onlara doğal bir ortam yaratmak.Bu
yüzden tüm oyuncaklar doğal materyallerden oluşuyor.Yiyecekleri bile organik. Bu nedenle çocuğun doğal yapısıyla
uyumlu bir okul olmayı hedefliyor bence.”
“Bir kere öncelikle özgür bir ortam sunabilmek. Doğa ve doğallık da çok önemli bu okulda.Çocuklara doğayı doğal
bir şekilde öğretmek amacı var bence. Yani çocuk doğayla doğallıkla içiçe oluyor ve kendisini de bu şekilde
yetiştiriyor.”
“Nisan İmece biraz farklı bir okul. Waldorf’u uyguluyor. Bu doğrultuda bazı amaç ve hedefleri var bence.Çocukların
doğal bir ortamda bulunması öncelikli amacı. Doğayla birlikte olmaları ve doğayı anlamalarını sağlamayı hedefliyor.”
“Bu anaokulunda her şey doğal öncelikle. Tüm oyuncaklar malzemeler doğal. Bahçe doğal. Yemekler doğal. Yani
bence öncelikli amacı doğal bir yaşam sunmak. Çocukların doğal bir yaşamda doğal bir şekilde gelişimlerini
desteklemeyi amaçladığını düşünüyorum.”
“Çocukları gerçek hayata hazırlamayı ve bu süreçte çocukların kendi içlerinde bulunanı içlerinden doğanı
keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyorlar bence. Doğa ve doğallık da çok önemli. Bu konuda da duyarlı insanlar
yetiştirmeyi amaçlıyor diyebilirim.”
“Bu okulun amacı bence çocukların içindeki o saf duyguyu korumak. Kendine güvenen bireyler yetiştirebilmek.
Waldorf pedagojisini uygulayabilmek ve çocukları da bu yönde yetiştirebilmek.”

Anaokulunun Vizyonuna İlişkin Görüşler
Anaokulunun Vizyonuna İlişkin Yönetici Görüşleri
Araştırmaya katılan yönetici görüşü incelendiğinde, çalıştığı anaokulunun vizyonu ile ilgili yönetici
görüşü 3 kategoride değerlendirilmiştir. Bu kategoriler; (1) doğa sevgisi- saygısı olan bireyler
yetiştirmek, (2) öz farkındalığı gelişmiş bireyler yetiştirmek, (3) saygılı bireyler yetiştirmek şeklindedir.
Yönetici, çalıştığı anaokulunun vizyonu ile ilgili görüşünü aşağıdaki biçimde ifade etmiştir:
“Çocuğun özüyle barışık, ruh ve akıl bütünlüğüne sahip bireyler olacağını düşünüyorum. Kendisine duyduğu saygıyı,
doğaya ve diğer insanlara da gösterebilecek gelişime sahip olacaklarını düşünüyorum. Etraflarında olan bitene daha
farklı gözlerle bakabilecek kapasiteye sahip olacaklarını düşünüyorum.”
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Anaokulunun Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları anaokulunun vizyonu ile ilgili görüşleri incelendiğinde,
öğretmenlerin görüşleri 2 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Bu kategoriler (1) doğa sevgisi- saygısı
olan bireyler yetiştirmek, (2) öz farkındalığı gelişmiş bireyler yetiştirmek ve (3) kendine güvenen
inisiyatif alabilen bireyler yetiştirmek şeklindedir. Bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3.
Anaokulunun Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
Kategori
Doğa Sevgisi- Saygısı Olan
Bireyler Yetiştirmek
Öz Farkındalığı Gelişmiş Bireyler
Yetiştirmek
Kendine Güvenen İnisiyatif
Alabilen Bireyler Yetiştirmek

Kodlar
Doğaya saygılı bireyler yetiştirmek
Çevre bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek
Özünü bilen bireyler yetiştirmek
Kendini bilen bireyler yetiştirmek
Öz farkındalıkları gelişmiş bireyler yetiştirmek
Kendini ve çevresini tanıyan bireyler yetiştirmek
Karar verebilen bireyler yetiştirmek
Kendine güvenen bireyler yetiştirmek

N
2
3

2

Öğretmenler, çalıştıkları anaokulunun vizyonuna ilişkin görüşlerini aşağıdaki biçimlerde ifade
etmişlerdir:
“Bizim çocuklarımız doğaya saygılı bireyler olarak yetişiyorlar. Özlerinin nereden geldiğini, doğanın onlara neler
sunduğunu biliyorlar.Bizler onları kendilerini keşfetmeleri için teşvik ediyoruz.Kendi kararlarını veren bireyler
olmaları için destekliyoruz. Eğer başarılı olursak bu kazanımlara sahip olacaklardır.”
“Çevre bilinci gelişmiş ve kendini bilen insanlar olmaları.”
“Öz farkındalıkları gelişmiş bireyler olmalarını istiyoruz. Çocukların tümüyle kendilerini ve çevrelerini tanımalarını
sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bu sayede kendine güvenen, kendini hayatın odağına alan, bireysel gelişimi yüksek
bireyler yetiştirilebilir.”

Anaokulunun Vizyonuna İlişkin Ebeveyn Görüşleri
Araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuklarının devam ettiği anaokulunun vizyonu ile ilgili görüşleri
incelendiğinde, ebeveynlerin görüşleri 4 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Bu kategoriler; (1) doğa
sevgisi- saygısı olan bireyler yetiştirmek, (2) öz farkındalığı gelişmiş bireyler yetiştirmek, (3) kendine
güvenen inisiyatif alabilen bireyler yetiştirmek, (4) saygılı bireyler yetiştirmek ve (5) hayatta mutlu
bireyler yetiştirmek şeklindedir.Bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4.
Anaokulunun Vizyonuna İlişkin Ebeveyn Görüşleri
Kategori
Doğa Sevgisi- Saygısı Olan
Bireyler Yetiştirmek
Öz Farkındalığı Gelişmiş Bireyler
Yetiştirmek
Kendine Güvenen İnisiyatif
Alabilen Bireyler Yetiştirmek

Kodlar
Doğaya saygı duyan bireyler
Doğayı seven bireyler
Doğal yaşam destekçisi bireyler
Kendini tanıyan bireyler
Hayatı bilen bireyler
Sahip olduklarının değerini bilen
Özgür iradeye sahip bireyler
Kendi kararlarını verebilen bireyler
Özgürlükçü bireyler
Kendine güvenen bireyler
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Tablo 4. (devam)
Saygılı Bireyler Yetiştirmek
Hayatta Mutlu Bireyler
Yetiştirmek

Kararlı bireyler
İnsanlara, farklılıklara saygılı
Saygılı bireyler
Mutlu bireyler

5
1

Ebeveynler, çocuklarının devam ettiği anaokulunun vizyonuna ilişkin görüşlerini aşağıdaki biçimlerde
ifade etmişlerdir:
“Mutlu bir birey olmaları. Daha kişisel bireysel olarak yetişmeleri. Özgür iradeleri gelişmiş insanlar olmaları. Doğaya
saygı duyan bireylere dönüşmeleri.”
“Doğaya ve diğer insanlara saygılı bireyler olacaklardır. Sahip olduklarının kıymetini bileceklerdir.”
“Kendini tanıyan, doğayı seven bir çocuk olacaktır.”
“Hayatı bilen, kararlı, karar verebilen, doğal yaşama önem veren bireyler olmaları.”
“Farklı bir sistemin içinden gelecekleri için bence birçok kazanımları olacak. Onlara doğa sevgisi aşılanmış olacak.
Bireysellik aşılanmış olacak.”
“Bence bu okulun özellikleriyle paralel olacak. Yani doğaya önem veren bir okul olduğu için doğaya saygılı bireyler
yetişecek.Özgür iradesi yüksek bireyler olacaklar ki şimdiden kendi kararlarını vermeye alıştı. Farklı insanlara yada
düşüncelere saygılı olacaklar.”
“Her evreyi doğru bir şekilde yaşamış olacaklar. Doğal bir çocukluk geçirmiş olacaklar. Doğaya aşık bireyler
olacaklar.”

Waldorf Anaokulunu Tercih Etme Nedenlerine İlişkin Görüşler
Yöneticinin Waldorf Anaokulunda Çalışmayı Tercih Etme Nedenlerine İlişkin Görüşleri
Araştırmaya katılan yöneticinin Waldorf anaokulunda çalışmayı tercih etme nedenlerine ilişkin görüşü
1 kategoride değerlendirilmiştir. Bu kategori, farklı bir eğitim sistemine sahip olması şeklindedir.
Yönetici, Waldorf anaokulunda çalışmayı tercih etme nedenlerine ilişkin görüşünü aşağıdaki biçimde
ifade etmiştir:
“Kendim de Waldorf eğitimi tamamladığım için, yurt dışındaki derneğe başvurduk onlar Türkiye’de 2 yıl boyunca
eğitim verdiler ve sonra İsrail’in bir köyünde staj yaptım. Ardından burayı o dönemde açmıştık zaten birlikte.”

Öğretmenlerin Waldorf Anaokulunda Çalışmayı Tercih Etme Nedenlerine İlişkin Görüşleri
Araştırmaya katılan öğretmenlerin Waldorf anaokulunda çalışmayı tercih etme nedenlerine ilişkin
görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin görüşleri 1 kategoride değerlendirilmiştir. Bu kategori, farklı
bir eğitim sistemine sahip olması şeklindedir. Bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5.
Öğretmenlerin Waldorf Anaokulunda Çalışmayı Tercih Etme Nedenlerine İlişkin Görüşleri
Kategori
Farklı Bir Eğitim Sistemine Sahip
Olması

Kodlar
Waldorf yaklaşımını uyguluyor olması
Geleneksel sistemden farklı olması
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Öğretmenler, Waldorf anaokulunda çalışmayı tercih etme nedenlerine ilişkin görüşlerini aşağıdaki
biçimde ifade etmiştir:
“Daha önce çalıştığım kurumda bir şeylerin yanlış gittiğini biliyordum. Daha sonra yolum Waldorf’la kesişti ve
aradığım şeyi bulduğumu hissettim. Waldorf yaklaşımı sadece çocuklar için değil benim için de çok önemli ve
gerekliydi. Bu macerada kendimi yeniden keşfediyorum. Hayata daha farklı bir pencereden bakıyorum. Çocuklara
kazandırdıklarının da çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu okuldayım.”
“Geleneksel sistemin dışında birşeyler yapılıyor burada. Ben bunun çocuklar için daha iyi olduğunu düşünüyorum. O
yüzden burada çalışmayı tercih ettim.”
“Türkiye’de bu oluşumun başladığını öğrendiğimde ben de bu oluşumun içinde olmak istedim. Waldorf dünyası
özellikle de yeni oluşum gösteriyorsa güçlü bir ruha sahip oluyor.Mücadele etmek gelişmek geliştirmek çok anlamlı.
Bu nedenle bende buradayım.”

Ebeveynlerin Waldorf Anaokuluna Çocuklarını Göndermeyi Tercih Etme Nedenlerine İlişkin
Görüşleri
Araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuklarını Waldorf anaokuluna göndermeyi tercih etme nedenlerine
ilişkin görüşleri incelendiğinde, ebeveynlerin görüşleri 5 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Bu
kategoriler; (1) farklı bir eğitim sistemine sahip olması, (2) okulun özellikleri, (3) yakınlık, (4) yaşayış
şekline uygunluk ve (5) yolların kesişmesi şeklindedir. Bulgular Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6.
Ebeveynlerin Waldorf Anaokuluna Çocuklarını Göndermeyi Tercih Etme Nedenlerine İlişkin Görüşleri
Kategori
Farklı Bir Eğitim Sistemine Sahip
Olması
Okulun Özellikleri

Yakınlık
Yaşayış Şekline Uygunluk
Yolların Kesişmesi

Kodlar
Farklı bir sistemi olması

N
4

Özgür bir ortama sahip olması
Karma yaş grubu olması
Serbest bir sisteme olması
Katı otoriteden uzak olması
Vejetaryen olması
İçten doğana önem vermesi
Doğal olması
Teknolojiden uzak olması
Eve yakın olması
Yaşayış şeklimize uygun olması
Yolların kesişmesi

10

8
2
1

Ebeveynler, Waldorf anaokulunu tercih etme nedenlerine ilişkin görüşlerini aşağıdaki biçimde ifade
etmiştir:
“Esasından Waldorf okulu olması öncelik değildi bizim açımızdan ama çocukları serbest bırakan, günümüz
anaokullarında görülen didaktik ve biraz daha belli bir tarafa yönlendirme sisteminin olmadığı bir sistem olduğu için
burayı seçtik.”
“Farklı bir sistem arayışımızın sonucunda bu okulu seçtik. Şuan uygulanan yöntemler dışında bir şey aradık ve
bulduk. Bir de vejetaryeniz. Vejetaryen bir okul olması bizim için önemli bir kriterdi.”
“Bizim hayatımıza ve yaşayış şeklimize uygun olması en başında. Ayrıca dışarıdan herhangi bir şey empoze
etmemesi içeriden doğana önem vermesi.”
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“Benim için Waldorf merak uyandırıcı bir felsefe. Burada daha çocuğum yokken bazı seminerlere katılmıştım.
Almanya’da yaşadım uzun yıllar oradan da biliyordum az çok. Çocukları daha özgür yetiştiren bir anlayışa sahip. İlk
tercih nedenim de bu oldu.”
“Farklı bir okul burası. Her şey doğal ve çocuklar katı bir disiplinden uzaklar.Kendi kararlarını kendileri verebiliyor
burada.Evimize de yakın. Bu nedenlerle tercih ettik diyebilirim.”
“Waldorf’u seminerlerden dinlediğim kadarıyla biliyorum. Ama sadece Waldorf olduğu için göndermiyorum. Bunun
içinde yer alan ögeler çok anlamlı. O ruhani bakış açısı çok anlamlı bence. Çocukların temiz kalmasını sağlıyor.Onları
doğayla içiçe tutuyor. Özlerini korumalarına yardımcı oluyor. Her şey çok doğal bu okulda.Çocuklar emir eri gibi
kullanılmıyor. O yüzden bu anaokulunu tercih ettik.”

Waldorf Anaokulunun Diğer Anaokullarına Göre Farklı Yanlarına İlişkin Ebeveyn Görüşleri
Araştırmaya katılan ebeveynlerin Waldorf anaokulunun diğer anaokullarına göre farklı yanlarına
ilişkin görüşleri incelendiğinde, ebeveynlerin görüşleri 4 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Bu
kategoriler; (1) doğallık, (2) özgürlük, (3) eğitsel anlayış/ yaklaşım eğitim anlayışı ve (4) yönetsel
anlayış/ yaklaşım şeklindedir. Bulgular Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7.
Waldorf Anaokulunun Diğer Anaokullarına Göre Farklı Yanlarına İlişkin Ebeveyn Görüşleri
Kategori
Doğallık

Özgürlük

Eğitsel anlayış/yaklaşım
eğitim anlayışı

Yönetsel anlayış/yaklaşım

Kodlar
Doğallık
Plastik yok
Teknoloji yok
Bahçe saati önemli
Daha esnek günlük akış
Katılım çocuğa bağlı
Daha özgür bir ortam
Çocuklar tercih hakkına sahip
Katı disiplin yok
Her çocuğa aynı materyal yok
Çizgi film izlettirilmiyor
Ödül yok
Tehdit yok
Çocukların yerine etkinlik yapan yok
Gereksiz uyarıcı yok
Okulda yönetici yok
Ticari kaygı yok
Aileler ön planda

N
14

12

5

5

Ebeveynlerin bu konudaki görüşlerinden alıntılar aşağıda yer almaktadır:
“Diğer okulları açıkçası çok fazla tecrübe etmedik bu yüzden çok fikrim yok. Ama bu okula gelmeden önce birkaç
okulla görüşmeye gittik.Tabiki orada biraz daha belli şeylerin belli saatleri var. Burada da var ama burada biraz daha
katılmak isteyip istememe çocuğa ait bir hissiyat.Onun ne zaman buna hazır olduğunu, katılmak istediği de tamamen
kendisine bağlı ve öğretmenlerin güzel bir şekilde onları yönlendirebilmesi ya da onlara ifade edebilmesiyle teşvik
oluyorlar ama istemediği şekilde katılmak zorunda kalmıyor ya da dışlanmıyor.Biraz daha serbest bu anlamda
çocuklar.Diğer okullarla da görüşmeye gittiğimde kızımla birlikte gittim mesela işte resim saati hemen kalemler
dağıtıldı falan hadi resim yapıyoruz. Bu okulda her şey çok doğal ortamlarda oluşuyor ve bir materyal gerekmiyor artı
burada herkese birer tane şundan verelim gibi bir durum da yok.”
“Mesela benim açımdan Türkiye’de çocuklarla buradaki çocukların yağmur çizmeleri yağmur pantolonları ve
yağmurlukları var Türkiye’de çocuklar hafif hava serinlediğinde dışarı çıkmazlar içeri kapatılırlar ama bu böyle değil
her havada dışarı çıkabilir hava alınabilir ve bir şeyler yapılabilir. Öte yandan çocuklarla ilgili şu yaklaşım beni deli
ediyor yani anaokuluna giden yeğenlerim de var onların anaokullarında yaptıkları çalışmalar geliyor boyama
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kitaplarının yaratıcılığı öldürdüğünü düşünüyorum yok efendim bir şeyler kesiliyor ediliyor vs öğretmenler çok güzel
yapıyor ve eve annecim bak sana ne yaptım diye getiriyor çocuklar. Bunun biraz çocuğu ikiyüzlülüğe alıştırdığını da
düşünüyorum. Ödül sistemini de eleştiriyorum aa çok güzel yaptın aferin alkışlar yıldızlar hani çocuk zaten yapması
gereken şeyi yapıyor. Yemeğini yiyor bunun için yıldızı hak etmiyor.”
“Farklı demeyelim çok tezat çünkü yani fark gibi nüans gibi bir adlandırma yapamayacağım. Çünkü tamamıyla biri 0
derecedeyse biri 180.derecede. Birbirinden inanılmaz zıt.Bunu hep dile getiriyorum çok fazla bu pedagojik sistemin
içine girdiğimden beri yine de ne olursa olsun çocuğum buraya başladıktan sonra başka okullara da bakmak istedim
gerçekten doğru mu yapıyorum endişesiyle.Bahçeye adım atıyorsunuz. Dünyanız değişiyor. Her şey doğal.Plastik
okula girmiyor ve sizi başka bir dünyaya başka bir zaman dilimine götürür gibi. Başka bir okula ya da koleje ya da
ilkokula ya da herhangi bir eğitim sürecinin verildiği binaya girdiğiniz zaman başlıyorsunuz; renkler kesit kesit
verilmiş, çok fazla materyal var, uyarıcı var. Onun dışında donanım olarak söylüyorum biriyle konuşma
başladığınızda size ilk söylediği “yirmi dakika İngilizce otuz dakika görsel bilmem ne sanatları sonra bahçeye
çıkıyoruz ama yirmi dakika bahçe” gibi hep böyle kısıtlanmış, hep böyle baskı altına alınmaya çalışılan birimler.”
“Diğer anaokullarında herşey belli zamanlara ayrılmış durumda. Şu saatte şu bu saatte bu durumu var. Ama burada
öyle bir durum yok.Daha esnek bir yapısı var. Doğal malzemeler bir diğer farklılık bence.Vejetaryen bir okul burası o
da büyük farklılıklardan birisi. Öğretmenlerin katı bir disiplin anlayışı yok yani çocukları idare eden konumunda
değiller onlara örnek oluyorlar.”
“Bir kere herşey doğal. Yedikleri yemekler, oynadıkları oyuncaklar, bahçesi, okulun kendisi herşey doğal.Onun
dışında çocuklar özgürler.Yani eğer çocuğum o gün etkinliğe katılmak istemezse zorla katılması için uğraşılmıyor.Bu
başta dezavantaj gibi görünebilir ama kendi kararlarını vermesini sağlıyor bence.Onun dışında gün içinde çok
esnekler.Ve en önemlisi çocuğum mutlu.Daha önce gittiği okulda böyle değildi ama burada gerçek bir mutluluk var.
Hiç okulu yabancılamıyor oraya giderken üzülmüyor onun bir diğer evi gibi.Çünkü ortam bunu sağlıyor.Okulda
yönetici yok. Bence bu da okulun gayet ev havası içinde olmasını sağlıyor. En büyük farkları bunlar bence.”
“Diğer okullarda ticari kaygı çok yüksek fakat bu okulda o yok bence. Diğer okullar göz boyamak amaçlı her türlü
şeyi yaparken burası doğallıktan yana. Herşey doğal.Bu okulda yönetici okulda değil. Sadece öğretmenler ve
öğrenciler var. En büyük farklar bunlar diyebilirim.”

Tartışma ve Sonuç
Araştırma bulgularına göre, katılımcıların anaokulunun misyon ve vizyonuna ilişkin görüşlerine
bakıldığında; yönetici ve öğretmenlere göre anaokulunun misyonu; “kişisel gelişimi
desteklemek”,“doğayla iç içe bir eğitim sunmak” ve “Waldorf yaklaşımını uygulamak” olarak ifade
edilmektedir. Ebeveynlere göre ise bu anaokulunun misyonunun; “doğayla iç içe bir eğitim sunmak”,
“özgürlükçü bir eğitim anlayışına sahip olmak”, “Waldorf yaklaşımını uygulamak”, “kişisel gelişimi
desteklemek” ve “bireyin mutluluğunu sağlamak olarak" ifade edildiği görülmüştür. Bir kurumun
misyon ve vizyonunun belirlenmiş olması, kurumun gelişmesi açısından önemlidir. Her örgütün yazılı
olsun veya olmasın bir misyonu vardır. Örgüt faaliyetlerinde, çalışanların davranışlarını şekillendiren
bir misyon, örgütün sahiplerinin ve yöneticilerinin inanç, düşünce ve değerlerine göre belirmektedir.
Misyon, bir örgütün varoluş sebebini ve stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi için yol haritasını
oluşturur. Genel ve stratejik amaçları aynı olan örgütleri birbirinden ayırt etmeye yarayan ve örgütün
karakterini belirleyen temel özellik misyonla ortaya çıkar (Kılıç, 2010). Bu görüşler incelendiğinde
öğretmen ve yöneticilerin okulun misyonuna ilişkin görüşlerinin Waldorf Yaklaşımı ile paralel olduğu
söylenebilir.
Katılımcıların anaokulunun vizyonuna ilişkin görüşlerine bakıldığında ise; yönetici ve öğretmenlerin
anaokulunun vizyonu hakkındaki görüşleri şu 3 kategoride toplanmaktadır; “doğa sevgisi- saygısı olan
bireyler yetiştirmek”,“öz farkındalığı gelişmiş bireyler yetiştirmek” ve “saygılı bireyler yetiştirmek”tir.
Ebeveynler ise bu üç kategoriye ek olarak anaokulunun vizyonunu “hayatta mutlu bireyler yetiştirmek”
olarak da ifade etmişlerdir.Vizyon, inşa edilecek geleceği görmektir. Ancak vizyon, bu tanımlamada
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olduğu kadar yalın bir şey değildir. Vizyon, bir dünya görüşünün, bir hayat felsefesinin ürünü
olabildiği gibi insanlığın yüceltilmesi, doğanın korunması ve mutlu bir geleceğin inşası türünde
vizyonlar da olabilir. Vizyonun, ifade ediliş şekli bir pozitif enerji taşımalı, örgütün tüm çalışanlarını
‘iyi ufuklara’ yönlendirmelidir. Diğer bir ifadeyle, işletmenin vizyonu, tüm çalışanları motive etmelidir
(Ertuna, 2008). Mark Lipton’a göre; vizyon geleceğe bakmalı ve işletmeler için sağlam bir temel
görevi görmelidir. Vizyon amaçlar ve hedefler gibi yıldan yıla dalgalanmalar göstermez aksine kalıcı
bir vaattir. Başarılı bir vizyon organizasyonlar için canlı ve parlak bir resim çizer ve geleceğe yönelik
olmasına rağmen, şu anda fark edilmiş gibi şimdiki zamanda yer alır (akt. Erdoğan ve diğerleri, 2012).
Anaokulunun vizyonu hakkındaki yönetici, öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin daha çok çocuğu temel
aldığı ve kurumun bu temel üzerine gelecek planları yaptığı söylenebilir.
Mevcut araştırmada ele alınan bir diğer konu da yönetici, öğretmenler ve ebeveynlerin bu anaokulunu
tercih etme nedenleridir. Bulgulara göre, yönetici ve öğretmenlerin bu anaokulunda çalışmayı tercih
etme nedenleri farklı bir eğitim sistemine sahip olması olarak belirlenmiştir. Waldorf yaklaşımının
uygulanıyor olması yönetici ve öğretmenler için bir tercih sebebi olarak görülmektedir. Ebeveynlerin
çocuklarını bu anaokuluna göndermeyi tercih etmelerinde ise okulun özellikleri ve okulun evlerine
yakın olması durumlarının etkili olduğu belirlenmiştir.
Bu noktada önemli olan okulun özellikleri kategorisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kategoride yer alan
özelliklerden anaokulunun; özgür bir ortama sahip olması, karma yaş grubu olması, serbest bir sisteme
sahip olması, katı otoriteden uzak olması, farklı bir sistemi olması, vejetaryen olması, içten doğana
önem vermesi, doğal olması ve teknolojiden uzak olması gibi nedenlerin ebeveyn görüşlerinde etkili
olduğu görülmektedir. Waldorf yaklaşımında anaokulu otoriter bir sınıf olarak değil, öğretmeninin
çocukların hayal gücünü ve hayal dünyasını geliştirebileceği zengin olanaklar sağlayan bir oyun odası
olarak görülür (Grunelius, 1991). Bu noktada ebeveyn görüşlerinin Waldorf yaklaşımı ile paralellik
gösterdiği söylenebilir.
Ayrıca ebeveynlerin Waldorf anaokulunun diğer anaokullarından farklı yanlarına ilişkin görüşleri
incelendiğinde doğallık, özgürlük, işleyişsel farklılık ve işletmesel farklılık kategorilerinde cevaplar
verdikleri görülmüştür. “Eğitsel anlayış/yaklaşım eğitim anlayışı” ve “yönetsel anlayış/yaklaşım”
kategorilerinde yer alan görüşler incelendiğinde ebeveynlerin Waldorf anaokulunun bazı belirleyici
özelliklerine vurgu yapmış oldukları söylenebilir. Bu belirleyici özelliklerden bazıları şu şekilde
kendini göstermektedir; “herçocuğa aynı materyal yok, çizgi film izlettirilmiyor, ödül yok, tehdit yok,
çocukların yerine etkinlik yapan yok, gereksiz uyarıcı yok, okulda yönetici yok, ticari kaygı yok ve
aileler ön planda” özellikleridir. Yine bu görüşlerin de Waldorf yaklaşımı ile paralellik gösterdiği
söylenebilir.
Sonuç olarak yapılan bu araştırmada bu okullarda çalışan yönetici ve öğretmenlerin Waldorf
yaklaşımının felsefesini içselleştirilmiş oldukları söylenebilir. Aynı şekilde bu okullara çocukları
devam eden ebeveynlerin de yine aynı doğrultuda yaklaşımın felsefesi ile paralellik gösteren bir eğitim
anlayışlarına sahip oldukları görülmektedir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre yöneticinin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin okulun vizyon ve
misyonlarına ilişkin görüşleri ile paralellik gösteren çalışmaların bulunduğu görülmektedir. Bu çalışma
bulgularında, alanyazında yapılan çalışmalarda yer alan görüşlerle paralellik gösteren görüşlerin yanı
sıra Waldorf yaklaşımının etkisinin de katılımcıların görüşlerinde ön plana çıktığı görülmektedir. Bu
sonuçların doğrulanması için benzer araştırmaların yinelenmesi önerilir. Öneriler şu noktalarda
toplanabilir:
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1.

Waldorf yaklaşımının uygulama sürecini içeren derinlemesine çalışmalar yapılabilir,

2.

Waldorf yaklaşımı ile ilgili eğitim verdiğini duyuran diğer okullar ile de çalışma yapılarak
karşılaştırmalara gidilebilir,

3.

Waldorf yaklaşımı uygulayan ve uygulamayan okullarda eş zamanlı çalışmalar yürütülerek,
karşılaştırmalar yapılabilir,

4.

Nicel ve nitel çalışma yöntemleri bir arada kullanılarak, Waldorf yaklaşımını uygulayan
okullarda eğitim alan çocukların dil gelişimi / sosyal- duygusal gelişim / psikomotor gelişim
gibi farklı gelişim alanları ve gelişim düzeyleri incelenebilir.
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Summary
Introduction. The philosophical foundations of the Waldorf approach are based on the philosophy of
critical idealism, known as ”anthroposophy of. Social events in the late 19th and early 20th centuries
and the economic and social consequences of these events; Rudolf Steiner carried out studies on the
position of the individual in the newly formed social structure and made a systematic approach to these
studies and introduced a different approach called daha Waldorf pozisyon (Gürkan and Ültanır, 1994).
By Steiner's account, Anthroposophical is a “spiritual science” that requires the association of inner
perception and objectivity, not Stein intellectual science Ant (Richards, 1980). Steiner (1965, 1992,
1994) recalls that in his writings and lectures, the soul is different from the mind and the soul is the
essence of humanity and the universe (Richards, 1980). Anthroposophics is defined as a special system
in which each individual develops his own developmental capacity along with the wisdom of man.
This system is shaped by the environment in which an individual's inner tendencies live and is
influenced by the cultural, academic and social elements of the environment in which he / she grows
(Whedon, 2007).
In order to understand that there are anthroposophics behind Steiner's thoughts on education, it is
necessary to mention the principles that Steiner refers to as “three births of human beings Stein and
anlay threefold human beings Stein. Steiner's account of ında three births 65 and (threefold human
beings “first appeared in 1909 in his book Education of the Child in the Light of Anthroposophy
(1965).
The Waldorf approach, which was created by Rudolf Steiner and started in 1919 with the first Waldorf
school in Germany, spread to Austria, Switzerland, England, Sweden and all over the world after
Germany. Today there are around 1200 preschool educational institutions, primary and high school
practicing the world's Waldorf pedagogy. There are 80 countries in the world, ranging from South
American countries, Georgia and Moldova, North Korea and Kyrgyzstan to China and Iran (Barnes,
1980; Oberman, 1997).
Purpose. When we look at today's education system around the world, it is seen that different
educational models are applied as an alternative to the existing (traditional) educational practices. The
Waldorf approach is one of the alternative education approaches widely practiced around the world.
There are no new developments in Turkey showing a detailed research on our country with this
educational approach and philosophy. In this study, the administrator and teachers working in these
schools are expected to have internalized the philosophy of the Waldorf approach, the internalized
philosophy affect the perspective of that person in education, and also the parents who continue their
education in these schools are expected to have an understanding of education parallel to the
philosophy of the same approach. Purpose of the study; the aim of the course is to examine the views
of administrator, teachers and parents about the vision and mission of the school and their reasons for
choosing these schools and the opinions of parents about the different aspects of the Waldorf
kindergarten from other kindergartens.
Method.
In this study, qualitative research method is used. The qualitative research method was chosen because
it provides deeper and more holistic information about a case (Cresswell, 2003). Qualitative researches,
in-depth research in the natural environment of the subject they are working to understand and interpret
the meaning of the people they seek to investigate the phenomenon (Denzin and Lincoln, 2008). The
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study was conducted based on basic qualitative research techniques. Basic qualitative research attempts
to interpret how people understand their experiences and the process of data collection and analysis
depends on the theoretical framework of the study (Merriam, 1998).
In this study, holistic single condition pattern is used. The holistic single case patterns, as the name
suggests, have a single unit of analysis (an individual, an institution, a program, a school, etc.). There
are examples of application of Waldorf approach in primary and secondary education levels, mainly in
preschool level. In Turkey, it is stated that in some preschool education Waldorf approach is applied.
As a result of the preliminary interviews conducted with schools announcing this approach, it was
observed that many of them applied a mixed system and the Waldorf approach applied only the parts
that were appropriate for their structures. As a result of these interviews, it was determined that a
kindergarten operating in Istanbul provided training based on Waldorf approach. This kindergarten
continues its certificate program under the IASWECE (International Association for Steiner / Early
Childhood Education). The institution, which is located in the 3rd year of the accreditation process, is
on the way to complete the certificate program by having a regular inspection process. The study was
conducted on a voluntary basis with the participation of 1 manager, 3 teachers and 14 parents (5 males,
9 females) attending a Waldorf preschool in Istanbul. In the study group, the man (male) has two years
of professional experience and is a university graduate. All of the teachers are university graduates and
1 teacher is awarded with the international Waldorf Trainer certificate. All of the parents participating
in the interview were university graduates.
Findings. According to the findings of the research, when the opinions of the participants about the
mission and vision of the kindergarten; the mission of the kindergarten according to administrators and
teachers; To support personal development, to provide an education with nature and to express the
Waldorf approach. According to the parents of the mission of this kindergarten; It has been seen that to
provide an education that is intertwined with nature, to have a libertarian education, to apply the
Waldorf approach, to support personal development and to provide the happiness of the individual.
Considering the views of the participants about the vision of the kindergarten; the opinions of the
administrators and teachers about the vision of the kindergarten are collected in the following 3
categories; to raise individuals with self-esteem, to educate individuals with self-awareness and to
educate respectful individuals. Parents, in addition to these three categories, expressed the vision of the
kindergarten as raising happy individuals in life.
Discussion & Conclusion. Determining the mission and vision of an institution is important for the
development of the institution. Each organization has a mission, whether written or not. In organization
activities, a mission that shapes the behaviors of employees appears according to the beliefs, thoughts
and values of the owners and managers of the organization. The mission forms the roadmap for an
organization to realize its existence and its strategic goals. The basic feature which serves to
distinguish the organizations that have the same general and strategic goals and determine the character
of the organization emerges with the mission (Kılıç, 2010). When these opinions are examined, it can
be said that teachers 'and administrators' opinions about the mission of the school are parallel with the
Waldorf Approach. At this point, the important features of the school are the categories. The features
of this kindergarten include; It is seen that the reasons such as having a free environment, being a
mixed age group, having a free system, being away from solid authority, having a different system,
being a vegetarian, giving importance to the child, being natural and being away from technology are
effective on parental opinions. In the Waldorf approach, the kindergarten is seen not as an authoritarian
class but as a playroom that provides the teacher with a rich set of possibilities to develop the
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imagination and imagination of children (Grunelius, 1991). At this point, it can be said that parental
views are parallel to the Waldorf approach.
In addition, when the parents' opinions about the different aspects of the Waldorf nursery school from
different kindergartens were examined, it was seen that they gave answers in the categories of
naturalness, freedom, operational difference and operational difference. When the opinions in the
categories of enebilir educational understanding / approach education approach özellikler and okul
managerial understanding / approach ğinde are examined, it can be said that the parents emphasized
some of the determinants of Waldorf kindergarten. Some of these decisive features are as follows; Id
not every child has the same material, cartoon is not watched, no reward, no threat, no activity for
children, no unnecessary stimuli, no school manager, no commercial anxiety, and families are yok in
the forefront. Again, these views can be said to be parallel with the Waldorf approach.
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