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Abstract
The purpose of research is to study the educational
philosophy
of
the
school
curriculum,
recommendations for curriculum planners and
administrators of educational institutions Iran.
Descriptive research methodology and data
collection documents the Munich University
Library and Internet sites related to the topic of
research is available to the researcher. Based on
the educational philosophy of this school is due to
individual differences, cannot be taught all the
same. Children must be accompanied by practical
training and experience to learn the basics of a
seasoned act. For this purpose it is necessary to
consider the child's upbringing consolidated body
and spirit. The four major components of the
Waldorf school curriculum aims, content, method
and assessment used are free and creative way.
Children should learn their subjects willingly
choose to teachers to teach students. Learning
material, everything is open and it is work and
play. Students learn to get intrinsic and the person
does not remember anything. Most of the students
who compete together and learn together and learn
to work together. Teachers in these schools are
helpers and advisors, and all the efforts that the
students experience real life and adult.
Keywords: curriculum, Program Foundations,
Program Elements, Waldorf School, Rudolf
Steiner
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حسین قاسمپور مقدم
 ساازما پاژوه،استاديار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 ايرا،  تهرا،آموزشی

چکیده
هدف محقق بررسی فلسفة آموزشی برنام درسی مادار والادورف
 توصی هايی برا برنام ريیا درسی ايرا ارائ،است تا از اين طريق
 روش تحقیق توصیفی و ابیار جمعآور دادهها اسناد است ک.شود
 مدرساة والادورف ماونیخ و ساايتهاا،در کتابخانة دانشگاه مونیخ
 يافتا هاا پاژوه نشاا.اينترنتی مرتبط در دستر بوده اسات
،میدهد ک برنامة درسای مادار والادورف از رهاار مؤلفاة هادف
 بار. روش و ارزشیابی ب روشی خال ق و آزاد بهره ررفت است،محتوا
، اسا فلسفة آموزشی ايان مادار با دلیا تفااوتهاا فارد
 آموزش بايد هماراه باا لما و.نمیتوا هم را يکسا آموزش داد
 کودکا بايد مطالب آموختنی را با رغبت انتخاب کنند تا.تجرب باشد
، برا يادریر مطالب درسی.معلما آنها را ب دان آموزا بیاموزند
.هم ریی در فضاا بااز و با شاک کاار و بااز ارائا مایشاود
 معلماا ايان.دان آموزا مطالب را برا اخذ نمره ياد نمای ریرناد
 راهنما و مشاور کودکا هستند و تمام تالششا بر اين است، مدار
. زندری واقعی و بیررسالی را تجرب کنند، ک دان آموزا
 مبانی،  لناصر برنام، رادولف اشتاينر، برنام درسی:واژههای کلیدی
 مدرسة والدورف، برنام
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مقدمه

رادولف اشتاینر ( )Rudolf Steinerدر سال  1۶61در یک
منطقة روستایی در اتریش به دنیا آمد .کودکیاش در یک
منطقة ییالقی سپری شد؛ جایی که پدرش رئیس ایستگاه
قطار بود .در هشتسالگی بهخوبی احساا مایکارد کاه
چیزها مفهومی فراتر از آنچه نشان میدهناد دارناد .او در
درونش به دنیای روحانی باور داشات و در ههاخ خاود در
پی توجیهاتی برای ایخ باور خود میگشات .پادر رادولاف
نیرو و شوق یادگیری را در پسار جاوانش دیاد و او را باه
مدرساة رئااال شااوله ویااخ ( )Realschule in Viennaو
سپس به دانشگاه فنی ویخ فرساتاد .در دانشاگاه اشاتاینر
( )Steinerجوان با کوشش برای به دست آوردن بورسیه و
آموزش به کودکان زندگی خود را تأمیخ میکرد .خواندن
بسیار و آموزش موضوعهای گوناگونی کاه فراتار از دایاره
در هااای دانشااگاه بودنااد اشااتاینر ( )Steinerرا درباااره
مفهوم "خود" به اندیشه فرو میبرد .او بهخوبی آگااه باود
که تجربه انسان از "خودش" تجربهای از دنیاای روحاانی
است .رادولف در فعالیت های اجتماعی گونااگون از هنار و
علم گرفته تا سیاست دستی داشت و درباره فلسفه بسایار
مطالعااه ماایکاارد ( .)Jeffrey’s, 2005رادولااف اشااتاینر
( )Rudolf Steinerکه مادام سیساتم آموزشای دولتای را
مورد انتقاد قارار مای داد بار قارار دادن انساان در نقطاه
مرکزی آموزش تأکید بسیار داشات .بار ایاخ اساا او را
مبتکر آنتروپوزوفی ( )Anthroposophyیعنای قارار دادن
انسااان در نقطااه مرکاازی آمااوزش ماایداننااد .در یکاای از
ساارنرانیهااایش باارای کااارگران کارخانااه سیگارسااازی
والدورف ( )Waldorfرئیس کارخانه چنان شایفته رارز
فکر و روش آموزشی رادولف اشتاینر شد که به او پیشنهاد
تأسیس یک مدرسه با سیستم آموزشی آزاد برای فرزندان
کارگران کارخاناه را داد .بادیخ ترتیاب باود کاه در ساال
 1919اولیخ مدرسه والدورف در اشاتوتگارد ()Stuttgart
آلمان تأسیس شد .مدرساهای کاه درواقا بعادها الگاوی
سایر مدار والدورف در سراسر دنیا شد و به همیخ دلیل
هاام والاادورف ( )Waldorfنامیااده شااد .در ایااخ مدرسااه

رادولف اشتاینر مسئولیت آموزش و راهنمایی معلمان را به
عهده داشات و ایاخ کاار را تاا زماان مارگش اداماه داد.
هااووارد ( )Howardدر پژوهشاای بااا عنااوان "ملزومااا
آموزش وپرورش کودکاان مدرساه والادورف" مای نویساد:
والدورف برخی ملزوما مدرساه خاود را دربااره کودکاان
عباار ماایدانااد از عشااو و متباات متیطاای سرشااار از
تجارب و حوا تجاارب خالقاناه و هنرمنداناه تقلیاد از
فعالیتهای معنادار بزرگساالن باازیهاای تریلای و آزاد
مراقباات از اسااتعدادهای کودکااان قاادردانی و احتاارام
(.)2012
هنگامی از توان علمی اشتاینر قادردانی شاد کاه از او
خواستند نوشته هاای گوتاه ( )Goetheدرباارة ربیعات را
ویرایش کند .او در گوتاه نگااهی روحاانی باه ربیعات را
یافت .اشتاینر توانست درکی تازه از کار علمی گوته دربارة
ربیعت ارائه کند؛ بنابرایخ اشتاینر ایاخ نیااز را باا انتشاار
دیباچهای بر ایخ نوشته ها به نام "تئوری دانش با اشاره به
جهان از دیدگاه گوته" پاسخ داد .دیباچههایی که اشتاینر
بر روی نوشتههای علمی گوتاه نوشات در کتااب "گوتاة
دانشاامند" چاااش شاادند ( Elizabeth, Daniels and
 .)Carmen, Gamper, 2012بااا گذشاات زمااان اندیش اة
اشتاینر دربارة فلسفه مورد نظرش به بلوغ رسید .در ساال
 1۶۶۶او بااااا ادوارد ون هااااارتمخ ( Eduard von
 )Hartmannآشنا شد .ایخ آشنایی به یاک دوره مکاتباا
روالنی انجامید .هارمتخ فیلسوفی بود با ایخ باور بدبینانه
که با اندیشیدن نمی توان به واقعیت پی برد و همیشه باید
در وهم و خیال دست وپا زد .اشتاینر میدانست که چگونه
میتوان ایاخ موانا را پشات سار گذاشات .او در اندیشاة
دانش نماناد و از در و دریافات خاود درباارة داناش از
در اخالق بهره برد تا به موضوع آزادی انسان بپردازد .او
میخواست نشان دهد که اخالق مایتواناد بادون قاوانیخ
تتمیلیِ سفت وسرت کنترلی پایه هاای متکمای داشاته
باشد .در ایخ زمان بود که اشتاینر با وظیفة دشوار معرفای
دیدگاه خود به جهان روباهرو شاد .مشااهدا او از وجاود
روحانی از دقتی علمای برخاوردار باود و از ررفای دیگار
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تجربة او از درستی دیدگاه هایش تا اندازهای با تجربههاای
عارفان یکسان بود .او عرفان "دانش بیواساطه" یاا الهاام
شده را به شد باور داشت .عرفاان تنهاا باا در درونای
سروکار دارد و به آنچه بیارون از انساان مایگاذرد کااری
ندارد؛ اما دانش از دیادگاههاایی درباارة جهاان برخاوردار
است .حتی اگر ایخ دیدگاه ها کامالً ماادیگرایاناه باشاند.
اشتاینر به ربیعت روحانی اندیشیدن توجه کرد؛ بناابرایخ
توانست دیدگاهی را مطرح کناد کاه باه دنیاای روحاانی
همان رور نگاه کناد کاه علاوم ربیعای باه دنیاای ماادی
میپردازند .به ایخ ترتیب اشتاینر فلسافهاش را باهعناوان
نتیجة "مشاهدة خود بر اسا شیوههای اندیشه در علاوم
ربیعی" عنوان کرد ( .)Grunelius,2014او نرساتیخ باار
دیدگاهش را در رساالة دکتارای خاود باه ناام "داناش و
حقیقاات" مطاارح کاارد .زیاار عنااوان ایااخ رساااله "پاایش
درآمدی بر فلسفة آزادی" نام داشت" .فلسافة آزادی" در
سال  1۶94منتشر شد و دستاورد کوشش های اشتاینر در
برابر چشم جهان قرار گرفت .آنچه از بازخورد ایخ کتاب به
اشتاینر رسید او را ناامید کرد .دیادگاه او باهخاوبی در
نشده بود .ایخ بازخورد چشمانداز خوبی را از زمانهای کاه
در آن میزیست و فلسفة او نمایان کرد اماا اشاتاینر کاه
پای اة اسااتواری باارای دانااش روح بنیااان گذاشااته بااود
میخواست تا پژوهشهایش را بدون خویشتخداری دنباال
کند .فلسافة آزادی اشاتاینر پاساری باود بارای شاکافتخ
رازهایی که تا آن زمان زندگیاش را در بر گرفته بودند .در
ایخ هنگام بود کاه بیانش انسااننگار او ثمارهای تاازه و
کاربردی داد .از آماوزش و کشااورزی گرفتاه تاا درماان و
پزشکی .اشتاینر پس از چند سال کار شدید دیگر بهعنوان
رهبر یک جنبش جهانی دانشی تاازه آفریاد .دانشای کاه
فلسفة انسان نام دارد و به روی هر انساان مشاتاقی بارای
جستجو و گسترش آنچه اشتاینر آغاز کرد گشاوده اسات.
راهی که با تالش برای رسیدن به آزادی درون آغاز شد و
به فلسافة آزادی رساید .او در ساال  192۱از دنیاا رفات
( .)Robert, Todd, Carroll, 2009از آنجاا کاه تاااکنون
بیش از  2000مدرسة والدورف در سراسر جهان و بیش از

 600مدرسه در آلمان تأسیس شده است پژوهشگر قصاد
دارد تا باه بررسای فلسافة آموزشای برناماه درسای ایاخ
مدار بپردازد تا از رریو ایخ مطالعه توصیههاایی بارای
متولیان مراکز آموزشی و برنامهریازان درسای ارائاه کناد.
برای رسیدن به ایخ هدف الزم است به پرسشهاای زیار
پاسخ مناسبی داده شود:
مبانی و اصول فلسفة آموزشی برناماه درسای مادار
والدورف چیست؟ برنامه درسای مادار والادورف از چاه
عناصری تشکیل می شود؟ معلمان مدرساة والادورف چاه
ویژگیهایی دارند؟
روش پژوهش

تتقیو توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هادف
آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است.
اجرای تتقیو توصیفی میتواناد شاناخت بیشاتر شارایط
موجود یا یاری رسااندن باه فرآیناد تصامیمگیاری باشاد
(سرمد بازرگان و حجاازی  .)1394در تتقیاو حاضار از
روش تتقیاو توصایفی از ناوع تتلیال متتاوای کیفای
استفاده شده است .روش تتقیو تتلیل متتاوای کیفای
متوجاه هرگوناه تاالش باهمنظاور تقلیال دادن و معناا
برشیدن به دادههاای کیفای اسات تاا مفااهیم و معاانی
اساسای شناساایی و ربقاهبنادی شاوند (.)Bray,2010
ارالعا و دادههای مورد نیاز از رریو مراجعه به اساناد و
مدار کتابرانه ای گزارش هاای پژوهشای و جساتجو در
شبکههای جهانی اینترنت مورد بررسی و جم آوری شاده
است .علت اصلی انتراب برنامه درسی والدورف بااهمیات
بودن ایخ برنامه در مدار آلمان و جهان دسترسی آسان
به مناب دست اول و حضور متقو در کشور مورد مطالعاه
در زمان انجام ایخ تتقیاو باوده اسات .ابازار جما آوری
داده ها اسناد و مادارکی اسات کاه در کتابراناه دانشاگاه
مونیخ مدرسة والدورف شهر مونیخ و سایتهای اینترنتای
مرتبط با موضوع تتقیو در دستر متقاو باوده اسات.
برای نمونهگیری نیز از روش هدفمند استفاده شده اسات؛
یعنی مناب بهصور تفکیکی و بهگونهای انتراب شده که
پاسرگوی پرسشهای پژوهش باشد .در مرحلة کدگذاری
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و تقلی ال دادههااا نی از از راهباارد خالصااهسااازی و
برچسبگذاری ارالعا استفاده شده است .سپس نتاای
به دست آمده از ارالعا خالصه شده و کدگذاری شاده
در هیل پرسشهای مربوراه ماورد تتلیال قارار گرفتاه
است.
یافتههاي پژوهش
مباني و اصول فلسفه آموزشي مدارس والدورف

فلسفة آموزشی برنامه درسی مدار والدورف به اصاول و
مبانی روان شناسی گشتالت بسیار نزدیاک اسات .اشاتاینر
بیش از هر چیزی به هماهنگی روح جسم و روان کودکان
توجااه داشاات .در دیاادگاه او تجرب اة هاار کااود و کااار
مستقیمی که او انجام میدهد جایگااه ویاژهای دارد چارا
که بر اسا همیخ تجربههاست که کود میتواند دنیای
خود را بهتر کشف کند و بشناساد .تجرباه ایاخ امکاان را
می دهد تا کود بتواند بیشتر وارد کار و عمال شاود و از
سوی دیگر عمال بیشاتر تجرباههاای کاود را افازایش
میدهد .در ایخ دیدگاه تعلایم و تربیات فقاط بار عهادة
معلم مربی یا والدیخ نیست بلکاه کاود نیاز در فرآیناد
آموزش سهیم است یعنی کود به شایوه هاای مرتلاف
ترغیب می شود تا خواستههای معقول خود را بیان کند .از
همیخ روی در ایخ فلسفة آموزشی هر فرد بماهو فرد مورد
توجه قرار میگیرد و از آنجایی کاه انساانهاا هار یاک از
دیگری متفاو اند درنتیجه نمی توان همه را به یک شیوه
آموزش داد .از نظر او الزماة رشاد کاود پارداختخ باه
برش جسمانی و زیستی وی است .به همیخ دلیل تغذیاة
خوب ورزش مناسب بازیهای متنوع فعالیتهاای آزاد و
هر آنچه بتواند جسم و جان کود را توانمندتر و سالمتار
کند ارزشمندتر است .در مدار والدورف باهجاای آنکاه
کودکااان در فضااای بسااته مشااغول خواناادن و انجااام
فعالیتهای مشرص باشند بیشاتر مشاغول باازی کاار و
فعالیتهای آزادند ( Tyrning, Tides, Jennifer, Gidley,
 .)2008نکتة دیگری که اشتاینر بسیار بر آن تأکید داشات
آموزش توأم با آزادی و تنوع بود تا از ایخ رریو کنجکاوی
کود تتریک شده و قدر ابتکاار وی رشاد و گساترش

یابد .او معتقد به آموزش سهبعدی بود و آموزش سهبعادی
یک انسان شامل آموزش روح جسام و روان اسات .بارای
پرورش روح باید قدر تفکر احسا و ارادة دانشآموز را
گسترش داد و برای ایجاد تعادل باید مغز قلب و دسات او
را آموزش داد .اصول فلسفة آموزشی برنامه درسی مدار
والدورف عبار است از:
 .1از آنجا که انسان ها متفاو اناد نمای تاوان هماه را
مشابه آموزش داد.
 .2باید امکاناتی فراهم شود که هار کاود باا آزادی
میل به یادگیری داشته باشد.
 .3آموزش نباید تتت تأثیر نارم هاای اجتمااعی قارار
گیرد بلکه آن را باید با توجه به نیازهای کود و ناوع
پیشرفت او برنامهریزی کرد.
 .4آموزش باید کنجکاوی کود را برانگیازد و قادر
ابتکار دانشآموز را رشد و گسترش دهد.
 .۱آماااوزش بایاااد هماااراه باااا انضااابا و احتااارام
باشد.
 .6یادگیری باید با عمال هماراه باشاد باا ایاخ روش
آموزش زنده و فعال میماند.
 .7دانشآموزان روری آموزش ببینند که مهاار هاای
دروناایشااان گسااترش یافتااه و آموختااههایشااان تااا
بزرگسالی باقی بماند.
عناصر برنامة درسي مدرسه والدورف

هدف اصلی در مدرساة والادورف ایاخ اسات کاه زنادگی
ربیعی و روحانی کودکان حفظ شده و توسعه یابد .از آنجا
که انسان ها متفاو اند نمی توان همه را مشابه آموزش داد
به همیخ دلیل باید امکاناتی فراهم گردد که هر کود باا
عالقااه بااه یااادگیری بپااردازد .بایااد کنجکاااوی کااود
برانگیرته شود و قدر خالقیت دانشآموز گسترش یاباد.
یادگیری درو باید عملی باشد .دانشآموزان باید راوری
آموزش ببینند که مهار های درونیشان گسترش یابد.
در برنامه درسی والدورف یاادگیری دو زباان خاارجی
یکی انگلیسی و دیگری روسی یاا فرانساه در نظار گرفتاه
شااده اساات کااه بسااتگی بااه ماادیریت مدرسااه دارد.
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دانش آموزان همزماان باا درو تئاوری برناماه کارهاای
عملی دارناد .باه ایاخ ترتیاب کاه دختار و پسار برناماة
یادگیری عملی مشابهی مانند خیااری باافتنی باغباانی
نقاشی رراحای جنگالباانی مجسامه ساازی نجااری و
جوشکاری همراه با ورزش و موسایقی دارناد .ایاخ برناماة
آموزشی باعث می شاود کاه تماام اساتعدادهای کودکاان
هماهنگ رشد و گسترش یابد .مدار والدورف وابساتگی
به هیچ مذهبی ندارند در ابتدا ایاخ والادیخ هساتند کاه
تصمیم می گیرند فرزندشان در کدام کال دینی شارکت
کند ولی بعد از دوران ابتدایی و در آغاز دورة متوسطه ایخ
خود نوجوان است که تصمیم مایگیارد در کادام کاال
دینی شرکت کند .در ایخ زمینه مشاوران بهخاوبی کماک
میکنند ( Association of Waldorf Schools of North
.)America, 2014
بر اسا روش آموزشی اشتاینر کودکانی که سری تار
یاد میگیرند به کودکانی کاه سارتتار یااد مایگیرناد؛
کمک میکنند و کودکانی که خیلی سری هساتند معلام
را وادار میکنند که از حداکثر توانایی خودش برای پاساخ
به سؤاال آنها استفاده کند .در ایاخ مادار نتیجاة کاار
مااورد توجااه نیساات بلکااه بیشااتر چگااونگی انجااام کااار
تجربااهآمااوزی در کارهااای عملاای شااناخت توانااایی و
استعدادهای هنری و سازندگی داناش آماوز اهمیات دارد.
نرستیخ کاری کاه یاک آموزگاار کودکاان خردساال در
مدرسة والدورف انجام میدهد سااختخ متیطای گارم و
صمیمی مانند خانه برای کودکان است .متیط مهدکود
و پیشدبستانی والدورف امخ و حمایتکننده است و هماه
چیز در یک روند تکاراری و مانظم باه پایش مایرود .در
چنیخ متیطی آموزگار والدورف با کمک دو شیوة اصالی
به نیازهای رشد کودکاان پاساخ مایدهاد .یکای ایاخکاه
آموزگار فعالیتهای روزانة خانگی عملی و هنرمندانهای را
برای کودکان ترتیب میدهد .فعالیات هاایی کاه کودکاان
بهسادگی می توانند آنهاا را تقلیاد کنناد .کارهاایی مانناد
پرتخ نقاشی کردن باغبانی کردن و سااختخ کاردساتی.
ایخ فعالیت ها بسته به تغییر چهرة ربیعت و جشاخهاا و

مناسبت های هر فصل سال تغییر میکنند .شیوة دیگر ایخ
است که آموزگار میکوشد تا توانایی تریل کودکاان را بار
اسا سخ آنها پرورش دهد .او ایخ کار را با گفتخ قصاه و
ترتیب دادن بازی آزاد انجام میدهد .آموزگار قصهها را باا
دقت بسیار برمیگزیند .بازی های آزاد یا تریلی هم به ایخ
ترتیب هستند که کودکاان ساناریوهایی را کاه خودشاان
میسازند بازی میکنند .ایخ بازیهاا باه کودکاان کماک
میکنند تاا زنادگی را از نمودهاای گونااگون و باه شاکل
عمیوتر تجربه کنند .اسباببازیهای کودکان هم از ماواد
ربیعی ساخته می شوند .میوه هاای درخات کااچ چاوب
پنبه ابریشم صدف ها سنگ ها و دیگار ابازار ربیعای در
بازیها به کار میروند .ایخ مواد ربیعای را کودکاان خاود
گردآوردهاند هم با آنها بازی مایکنناد و هام بارای زیباا
کردن اتااق از آنهاا اساتفاده مای کنناد .تکارار و ترتیاب
یکپارچگی حس ها هماهنگی بیخ چشم و دست ها تجربه
زیبایی های زباان و دیگار مهاار هاای الزم بارای شاکل
گرفتخ پایههای رشد تتصیلی در مهدکود پارورش داده
می شوند .در ایخ فضای ربیعی دوستداشاتنی و خاالق
کودکان با فعالیتها و ساختاری روبهرو هستند که به آنهاا
کمک میکند برای ورود به مدرسه آماده شوند.
برنامه درسی در روش والدورف گسترده و همه جانباه
است و بهگونهای تنظیم شده که به نیازهاای کودکاان در
سه دورة رشد پاسخ دهد :مهادکود و پایشدبساتانی از
تولد تا  7سالگی ابتدایی از  7تا  14سالگی و متوساطه از
 14تا  21سالگی .دورة آموزشی والدورف  12ساال اسات
کاااه شاااامل هشااات ساااال دورة ابتااادایی و  4ساااال
دوره متوسطه است .در مدار والادورف کودکاان پسار و
دختاار بااهصااور مرااتلط تتصاایل ماایکننااد .همااة
دانش آموزان از کال اول تا کال دوازدهم یعنای پایاان
دوران تتصیلی با هم می مانند و بدیخ ترتیب تشکیل یک
گروه اجتماعی ثابت را میدهند .در ایخ برنامه درسای هار
روز دو ساعت اول به درو اصلی اختصاا دارد در ایاخ
دو ساعت یک موضوع به مد سه هفته تدریس میشاود
برای مثال سه هفته هر روز ریاضی سه هفته بعد ادبیاا
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و به ترتیب سایر درو اصلی تدریس مایشاود .باه ایاخ
صور دانشآموز میتواند دقیوتر و عمیوتر متاسبه کند
یا بنویسد و آنها به اندازة کافی وقت دارند تا تمریخ کنناد.
در سیستم آموزشای والادورف داناش آماوزان باا فنااوری
ارالعا و ارتبارا زمان خود آشنا می شاوند .اماروزه در
مدار والدورف شیوة استفاده و آشنایی باا ایاخ فنااوری
قساامتی از برنامااههااای آموزشاای را تشااکیل ماایدهااد
( Larsson, Abigail L, Alan J. Daly, and Carol
.)VanVooren, 2012
در مدار والدورف از دوران ابتادایی تاا اواساط دورة
متوسطه از دادن نمره خودداری مایشاود ولای معلمایخ
همة کارهای دانشآموزان را با دقت تصاتی و اشاتباها
آنان را گوشزد مایکنناد و در کارناماه دقیاو و کامال در
مورد تواناییهای دانشآموز و چگونگی پیشارفت فاردی و
نتوة یادگیری دانش آموز گزارشی نوشته می شود .در ایاخ
روش آموزشی هیچ دانشآموزی مردود نمیشود.
معلمان مدارس والدورف

نقاش معلاام در ماادار والاادورف بساایار مهاام اساات .در
دوره های اولیه و مقدماتی مدار والدورف معلام از پایاة
اول تااا هشااتم همااراه کودکااان اساات و پیشاارفت آنهااا را
مشاهده میکند .در ایخ حالات معلام مایتواناد در راول
سالیان میزان پیشرفت هر کود را تعییخ کند و موضوع
آموزشی و روش خود را با نیازها و تواناییهاای او منطباو
کند .در ایخ هشت سال یک معلام تماام درو اصالی را
تدریس میکند؛ بنابرایخ او فرصت کافی دارد تاا تاکتاک
دانش آموزان را بهخوبی بشناسد و نقا ضعف و قو آنهاا
را تشریص دهد و به همیخ دلیل میتواند در برنامهریازی
تدریس درو اصلی به ایخ نکا توجه کند .نکتاة دیگار
اشتیاق و تعهاد بسایار آموزگااران اسات کاه در چهاره و
فعالیت آنها دیده می شاود .ایاخ آموزگااران باه تاکتاک
دانشآماوزان خاود باه چشام شرصایتهاای یکتاا نگااه
میکنند (.)Claudia M. Lenart, 2011
معلم هر چند نمرهای به دانشآموزان نمیدهد ولی باه
دقت وضعیت آنان را تتت نظر گرفته و نکا بسایاری را

به رور دائم با آنها در میان مای گاذارد .بادیخ ترتیاب وی
مطمئخ میشود که کود در حال یادگیری است و باه او
می فهماند که یادگیری پدیده ای روالنیمد است .بارای
آشنایی و تدریس در مدار والدورف معلمان باید در یک
دورة چهارساله با سیستم و روش آموزشی والادورف آشانا
شوند و یا در دورههای آموزشی در حیخ کار شرکت کنناد
زیرا معلمای کاه هشات ساال داناشآماوزان را همراهای
میکند باید آشنایی کامل با درو مرتلف داشاته باشاد.
در ایخ سیستم معلماان عماداً باه هنگاام تادریس هماة
موضوع را توضی نمیدهند؛ ایخ عمل داناشآماوز را وادار
به فکر میکند .اشتاینر معتقد بود کاه داناشآماوز بعاد از
یک شب خواب راحت سؤاال زیادی برایش پیش میآید
که همه را میتواند روز بعد مطرح کند.
درو غیر اصلی مثل زبان خارجی ورزش علم دینی
و کارهای دساتی توساط معلمایخ مترصاص هار رشاته
تدریس میشوند .تکیة ایاخ روش چاه در دورة ابتادایی و
چه متوسطه فقط اختصا به آموزش دانش نیست بلکاه
توجه بیشتر به یادگیری از زندگی واقعی است تاا آماوزش
با شادی و عالقه هماراه باشاد و ضامناً در هاای عملای
چنان برنامهریزی شده که دانشآموزان با عالقهای کاه باه
انجام هر کار عملی دارند به مرور در آن کار مهاار پیادا
میکنند .بعد از کال هشتم بهجای برنامة کاردستی باید
دانش آموزان در دوره های کارآموزی متفاو شرکت کنند.
مااثالً در سااازمانهااای کشاااورزی جنگاالداری و یااا
سازمانهای خدما اجتماعی .بدیخ ترتیب دانشآماوز باا
مشاغل مرتلف از نزدیک آشنا میشود ولی هادف از ایاخ
کارآموزی پیدا کردن شغل نیسات بلکاه هادف گساترش
توانایی های فردی دانش آموزان با دنیای خارچ از مدرسه و
اجتماع است.
بحث و نتیجهگیري

مدرسة والدورف یاک مدرساة کاامالً سااده و ابتادایی باا
حداقل امکاناا اسات کاه باا پشاتوانة فکاری و فلسافی
تأساایس ماایشااود .مؤسااس آن فااردی معتقااد بااه آزادی
آمااوزش و یااادگیری اساات و بااا تمااام تااالش و باااور بااه
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 از آنجا که تفکری.نظریاتش مدرسه را به جریان می اندازد
استوار و متکم پشت ایاخ مدرساه وجاود داشات بعاد از
مرگ اشتاینر مؤسس مدرساة والادورف ایاخ مدرساه در
سرتاسر جهان گسترش پیدا مای کناد و اکثار نظاام هاای
آموزشی پیشرفتة جهان باا عالقاه اقادام باه تأسایس آن
600 میکنند بهگوناهای کاه در حاال حاضار نزدیاک باه
 نکتاة مهام.مدرسة والدورف در آلمان فعالیات مایکنناد
ایخکه ایخ مدرسه از ساوی آماوزشوپارورش ایالاتهاای
مرتلف آلمان به رسامیت شاناخته شاده و از هار جهات
 انتظار میرود مراکز و مدارسی کاه باه.پشتیبانی می شود
تأسی از مدار موفو جهان در ایران تأسیس و راهاندازی
میشود بر بنیاد فلسفة آموزشای روشانی بنیااد گذاشاته
شود و مؤسسان و کارکنان ایاخ گوناه مادار باا علام و
آگاهی از فلسفة آموزشی مدرسه به فعالیتهای آموزشای
و پرورشی بپردازند؛ بنابرایخ اولیخ شر خلو و ایجاد یک
مدرسة موفو آن است که متصدیانش افارادی معتقاد باه
فلساافة آموزشاای باشااند و در بااه ثماار رس ایدن فلساافه و
ایدههای آموزشی برنامههای درسای مناساب را رراحای
.تدویخ و اجرا کنند
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