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.تپرداخمیآنتروپوزوفیبهچیزهرازبیش.کردمیفعالیت

ولدتوازقبلروحتجارب-بشرروحانیطبیعت)آنتروپوزوفی•
–ناخودآگاهضمیردرکردارالعملعکسیاکارما-مرگازبعد

(تفکرتمرینوبشراندیشهوذهن
. انجمن آنتروپوزوفی را پایه گذاری کرد1912در •
. مدارس والدورف در اشتوتکارت را پایه گذاری کرد1919در •
. در دورناخ سوئیس چشم از جهان بست1925در •

هکارخانکارکنانبرایمشهورشدرسخنرانی1919در:اشتاینر
نوعهبنیازدالیلاشتوتگارتدر(استوریا-والدورف)دخانیات

یانباجتماعیتحولآوردنپدیدبرایرافراگیرمدارسجدید
.کرد

گرفتتصمیمکارخانهعاملعاملمدیرومالک:مولتامیل
درشرط4اشتانیرامابسازداشکارخانهدررامدرسهاین

.گذاشتامیلخواستهبهپاسخ

.یابندراهآنبهواقتصادینژادوقومهرباهابچههمه-1
.باشددختروپسرجنسدوهر-2
.باشدگانه12سطوحدربهرووحدتدارایمدرسه-3
تهداشمدیریتوکنترلمدرسهآموزشیبرنامهبرمعلمان-4

.نندنکرادخالتیکمترینکنندگانتامینودولتوباشد

8دانش آموز و 256و به این تربیت اولین مدرسه والدورف که •
. کالس داشت تاسیس شد

هر سال یک کالس به مدرسه اضافه شد و پایه دوازدهم 1923تا •
.  این مدرسه شکل گرفت

نازی ها با هر مدرسه ای که مستقل کار می کرد مخالفت 1930•
. آخرین مدرسه والدوروف بسته شد1941کردند تا 

.فلسفه آزادی هسته مرکزی آنتروپوزوفی است
-هنر-آنتروپوزوفی درصدد است تا میان علوم

اندیشه و تالش های مذهبی انسان ارتباطی عمیق
. برقرار کند

ه با آنتروپوزفی به هر انسان به عنوان یک شخصی ک
ارغ قدرتی برتر به جریان معنوی متصل می شود و ف

. ملیت و دیدگاه های مذهبی او می نگرد-از نژاد
تن معتقد است انسان به رغم داش: روح آنتروپوزوفی 

ز بدنی مادی حامل روح متعالی است و درونش مملو ا
. اردبلند مرتبگی و اصالت است و هدایتگر درونی د

آموزش و پرورش باید به دانش : لذا معتقد است
آموزان کمک کند تا نیرو های درونی خود را پرورش

دهند و به ابعاد رمزآلود حیات و شبکه پیچیده ای
که انسان را به سایر عناصر در جهان می پیوندد 

. توجه کنند

شرط اشتاینر4

والدورفتاریخچه مدارس 

 :(رویکرد)اساس حاکم بر این الگو
مکتب عرفان،)آنتروپوزوفی 

(خردمداری انسان گرایانه

مبانی نظری و روانشناختی 
د اشتاینر معتقالگوی والدوروف

شاخه ها، برگ ها، شکوفه: است که 
ها و میوه های آنتروپوزوفی درون همه 

حیطه های زندگی بشر در حال 
.  رشد کردن است

در ابتدای دهه هفتاد موج جدیدی برای افتتاح •
2000مدارس والدوروف به وجود آمد که امروزه 

60مدرسه شناخته شده در 900کودکستان و بیش از 
مرکز در ایاالت 170.    کشور جهان در حال فعالیتند

متحده
مرکز در کانادا30مرکز در استرالیا    100

شترین نروژ و هلند نسبت به جمعیت خود بی-سوئیس
.  مدارس والدوروف را دارند

اشتاینررودولفزندگیخالصه



به اشتاینر برنامه درسی هسته ای را با توجه
ساله در انسان مورد توجه 7سه مرحله رشدی 

قرار می دهد که هر کدام از این مراحل دارای 
. نیاز های جداگانه برای یادگیری هستند

تر تمایالت و خواسته ها بیش: سالگی7تولد تا 
. خود نمایی میکند

.احساسات بیشتری دارند: سالگی14تا 7
اندیشه حضور غالب تری : سالگی21تا 14

.  دارند

فعناصر اساسی برنامه درسی والدورو

ته در برنامه است که کلید های اساسی برای آموزش و پرورش شکل گرف•
. بستر فرهنگ بومی هر جامعه ارائه می دهد

دارای آموزش چند بعدی است و به پیدا کردن ظرفیت ها و توانمندی•
.  های درونی و ترسیم آن ها در قالب یک تجربه آموزشی می پردازد

ده های یک برنامه تفصیلی نیست بلکه برنامه ای است که با ارائه ای•
را کلیدی و هماهنگ یا آنچه دانش آموزان نیاز به داشتن آن دارند معلمان

.  راهنمایی می کند
.  دمعلمان و مربیان استقالل زیاد در انتخاب موضوعات و اجرا کردن دارن•
ش و برنامه ای است که باعث برقراری پیوند دانش آموزان با محیط اطراف•

، ((جهان زیبا است))، ((جهان خوب است: ))این احساس می شودکه
((.جهان یک حقیقت است))

:شوندکهتربیتایگونهبهکودکان
.یابدپرورشهاآندرنیکیوخوبیبهعشق•
خالقوتفکرآزاددانش•
درونیهایقابلیتوهاظرفیتپرورشساززمینه•
انسانفیزیکوتمایلاحساس-اندیشهپرورشبرایبعدیچندآموزشارائه•

.......ومسئولیت–طبیعتبهاحترام-شناسیقدراحساسابعاد

محیط یادگیری در والدوروف
دلپذیر-خوشایند-منظم-گرم-آرام•
.بیشتر شبیه خانه است•
آنچه بیش از هر چیز محیط را منحصر به•

فرد می سازد استفاده از مواد طبیعی در 
. ساختار آنست

همه چیز از درو پنجره گرفته تا اسباب •
بازی ها از سنگ، برگ، میوه، دانه، پوست و

.  تنه درختان است
رنگ دیوارها روشن، براق و آرامش دهنده •

.است
کودک جهان را از طریق بازی تجربه می •

. کند
یدئو در این رویکرد استفاده از تلویزیون و و•

.و رایانه توصیه نمی شود
ا کودکان در کنار هم نوعی جو خانوادگی ر•

قش تجربه می کنند که کودکان بزرگتر ن
.  رهبر را دارند

همه کودکان درس های مهم اجتماعی •
ری و مانند تشریک مساعی ، مسئولیت پذی

.  نظم را تمرین می کنند
نفرکودک، یک مربی و20تا 15هر کالس •

.  یک کمک مربی دارد

:  شتاینر معتقد بودکها

اگر آزادبودن و آزاد اندیشیدن را از : نکته مهم
کودکانمان بگیریم و آنان را در قالب ظرف ذهنی
دن خودمان تربیت کنیم ، تنها آنان را برای ادغام ش

و جاری شدن و جای گرفتن در نظام جامعه خود 
.  تربیت کرده ایم

که در اندیشه اشتاینر، آموزشی صحیح و کامل است
احساس و امیال -به ایجاد هماهنگی اندیشه

. بینجامد

برنامه هسته ای اشتاینر

اهداف برنامه والدوروف

از تأسیس مدارس والدوروف،  با هدف اشتاینر 
خلق جنبش جدید در آموزش و پرورش بستری 

ه فراهم کند که در آن انسان هایی آزاد اندیش که ب
خیرو نیکی عشق می ورزندو به حقوق خویش و 

ا دیگر دیگران احترام می گذارند تربیت شوند تا دنی
. فاجعه ای همانند جنگ جهانی را به خود نبیند
:  اشتاینر چگونه می خواست به اهدافش برسد

انسان باید از توانایی های خود برای انسان کامل
. شدن آگاهی یابد

و رها آزادانه و بر اساس نیاز خویش: برای ابتکار باید
ادانه از هر گونه فشار و بدون وابستگی به دولت و آز

حرکت کند و راه حل های-احساس کند-فکر کند
. عملی برای مشکالت جامعه پیدا کند

های تنها در اینصورت است که می توان به کیفیت
.جدید و باز سازی فرهنگ جامعه امیدوار بود



ارزشیابی
مستمربازخوردارائهصورتبه•
نداردمشخصآموزش•
شودمیارائهتوصیفیاطالعات•
نمایشگاهبرپایی•

انواع فعالیت های والدوروف
:  بازی و فعالیت های بدنی•

بازی به عنوان وسیله ای برای بیان عواطف  
احساسات خواسته ها و فرصت رشد و بالندگی و

.  خویشتن شناسی است
:داستان•

ند ضمن لذت بردن،  کشف می کند، بازی می آفری
. و به دنبال حقیقت در تجارب انسانی می رود

:  موسیقی و پوریتمی•
باعث تمرکز در شنیدن و پاسخ دادن•
یسبب توازن در قوای دیداری، شنیداری و گویای•
: فعالیت های هنری و کاردستی•

لذت، باعث گسترش مهارت های دستی و تخیلی
. می شود

مهارت های خانه داری•
گردش در طبیعت •

یاساسنقشوالدوروفبرنامهدرریتم•
(چیزهربرایزبانی)چرخهیعنیریتم:دارد

ایهزمانقالبدرهدفمندفعالیتیعنیریتم•
مشخص

برنامهیکازمربیانشودمیباعثریتم•
.کننداستفادهایچرخهیاایدورهآموزشی

درفصلیهایجشنوارهبروزباعثریتم•
.شودمیوالدوروفمدارس

روش در برنامه درسی والدوروف

کشف و آشنایی بیشتر با بدن•
بازی های خالق•
داستان، آهنگ، سرود•
روش هایی که کودک از لحاظ فیزیکی ، عقلی ، •

. احساسی رشدکند
:  اردمراکز والدوروف به این جمله گوته خیلی توجه د•
زبان و کالم شفاهی و نه نوشتاری•
((چه چیز را در نظر بگیرید اما چگونه را بیشتر))

سال 7لذا چون مربیان می دانند که در •
تر یاد اول زندگی کودک با تقلید و تکرار به

تقلید آزادانه را فراهم می گیرد فرصت های
:              می سازند تا کودک به درستی 

آداب سخن گفتن
غذا خوردن

آداب اجتماعی                  را بیاموزد
روابط صلح آمیز
روابط صلح آمیز 

احترام و مهارت های اجتماعی

:  محتوا در والدوروف
بر بین محتوای ذهنی، تجربی و هنری با تاکید•

مهارت های اجتماعی و ارزش های معنوی 
.  هماهنگی جدایی ناپذیری وجود دارد

سال اول،  بر کشف و آشنایی 7در دوره رشدی •
ای بیشتر با بدن وترتیب اندام ها و حواس، بازی ه

خالق و سازنده ، زبان و کالم شفاهی و نوشتاری
ت و تاکید شده که هیچ محتوای رسمی حاکم نیس

در آن مهارت ها بیش از آموزش رسمی آموخته می 
.  شوند

ت و محتوای برنامه درسی در این الگو یکپارچه اس•
.  کودک را به سمت تفکر کلی سوق می دهد

در محتوا تلفیقی و کلیدی برای رشد معنویت•
.  کودک است

آموزش خواندن و نوشتن توصیه نمی شود چون•
.مزیت بهره مندی از تخیل را از کودک می گیرد


