
Frex Interkulturelle Áalldorfschule Mannhexm-Neckarstadt’a hoägeldxnxz 

„ öwretmek ateäx yakmak gxbxdxr–boä bxr kovayi doldurmak anlamina gelmez. “ 
(Heraklxt) 

Frex Interkulturelle Áalldorfschule pedagojxk etkxsx fazla bxr toplam okul (Gesamtschule) nxtelxwx 
arzetmektedxr. Okulumuz Áalldorfschule’ler (ááá.Áalldorfschule.xnfo) toplumunda ve 
(ááá.Áalldorfschule.bá.de) Baden-Áürttembergxschen Áalldorfschule eyalet ortak qaliäma grubunda 
yer almaktadir. Äu anda 300 öwrencx 35 ülkeden 12 sinifta hxzmet verxlmektedxr. 

Qok tarafli kültür siniflarda ve qaliäma gruplarinda 

Uluslararasi Áalldorfschule’de qaliämalarinda uluslararasi dxyalog konusunu teävxk etmektedxr. 
Öwrencxlerxmxzx yabancilara karäi duyarli ve saygin tavir almalarina önayak olmaktayiz. Söz konusu 
ortam hem yararli ve gelxämelerxne katkili olacaktir. 

Profxl 

Öwrencxlerxmxz dewxäxk ülke, uyruk ve dxnden olduwu ve bxrlxkte yaäamaktadir. Interkulturelle 
Áalldorfschule özel bxr konzept xle belxrtxlen ödevlerxnx yapma amacindadir. 

Amaqlarimiz 

Ekte sunduwumuz konularda qaliämalarimizi sürdürmekteyxz: 
▪ Karäilikli anlayiä ve ortak bxr yaäamin meyvelerxnx her türden, kültür ve sosyal 

katmanlarindan olduwu gxbx yaäamak, 
▪ her xnsanin kendx kültürü diäinda dünya görüäünde kendx baäina karar verebxlmesxne olanak 

sawlama, 
▪ Diälamalari önleyerek bawlayici bxr dünyanin yaratilmasi, genel xnsanx yapinin kabul edxlmesx 

ve anlayiäi kapsaminda ve kendx xqxnde kapali ve sinirli olmaksizin, karäi görüälerx sawlamak. 

Bxzxm Mxsyonumuz 

Kültürlerarasi kavganin olmamasi amacini güderek özellxkle 11.09.2003 günü okulumuzu aqtik. 
Áalldorfschule pedagojxsx böylece kendx ana xlkelerxne döndü. Mevcut durum öwrencxler xqxn olumlu 
ortam yaratip, qok yönlü yaäami, bariä ve tolerans xqxnde yaäama xmkanlarini sawlar. Öwrencxler kendx 
benlxklerxnx qok yönlü bxr dünyada ve özellxkle bxyolojxk aqidan diä dünyaya bakiä olduwu gxbx yaäama 
prensxplerxnx de hayata geqxrxr. Temel xnsan haklarinin kabul edxlmesx ve uygulanmasi günlük okul 
yaäaminda merkezx olarak önem taäir. 

Qok yönlü kültür yaäami 

Siniflarimizda alman ve dxwer ülke qocuklari bxrlxkte öwrenxm görürler. Ortaya qikan durum herkes xqxn 
uyumludur. Dxnler üstü, genel xnsanx dewerlerx xqeren Áalldorfschule öwretxm plani uluslararais konulari 
qok sayidakx bölümlerxnde ele almalarina olanak sawlar. Dolayisi xle okulumuzun uluslararasi adini 
almasi ortaya qikar. 

Uluslararasi öwretxm görevlxlerx (14 ülkeden 40 öwretmen) topluca bxr tek amaq güderek: tüm 
öwrencxlerxn, rengx, uyruwu, dxnx veya toplumun hangx katmanindan geldxwx yere bakilmaksizin Áalldorf-
Pedagojxsx altinda ewxtxm alirlar. Belxrtxlen öwrenxm xnsanlarin bxrbxrlerx xle bxrlxkte olmalarini, öwrencx ve 
öwretmenlerxn karäilikli olmalarini sawlar. 

Tam gün okulu 
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Interkulturelle Áalldorfschule tam gün öwrenxm sawlar. Dersler saat 08:00 de baälayip 15:00 de bxter. 
Ayrica derslerxn ardindan 1.cx ve 5.cx siniflar örenxclerx xqxn bakim yapilir. Öwle yemeklerx tüm öwrencxler 
xqxn verxlxr. Etsxz yemek aäqimiz ve ekxbx tarafindan hazirlanir. 

Topyekün okul 

Öwrencxler bxrxncx siniftan baälayarak 10.cu, 12.cx ve 13.cü sinifa kadar derslere katilma 
durumundadirlar. 

Sinifta kalmak yoktur 

Tüm öwrencxler 12 yillik öwrenxmx sinifta kalmadan sürdürürler. Áalldorfschule öwrenxm plani 
öwrencxlerxn ruhsal ve mental olduwu gxbx kendx yeteneklerx kapsaminda da olanak sawlar. Belxrtxlen 
nedenle 1.cx siniftan xtxbaren konulari xnceleyen yanisira sanatsal ewxtxm de verxlxr. Böylece adi 
geqenlerxn kendx yaratici olanaklari teävxk edxlxr. 

Epochen derslerx 

Siniflarda öwrenxmxn yaygin olmasini sawlamak amaci xle epoche bazinda qaliämalar yapilir. Örnewxn 
yaziäma ve okuma, hesaplama, dowa, cowrafya, tarxh, fxzxk ve kxmya bxr yillik dönem xqxnde katman 
olarak ortaya qikar. Belxrtxlen dersler ve epocheler sabahlari yapilir, gerekqe xse süreklx uygulama 
yapmalarindan kaynaklanir, konu olarak dxl öwrenxmx, müzxk, el xäx ve turnen olduwu gxbx, asil dersler 
kapsaminda ders öwrenxmx sawlanir. 

Sinif öwretmenx prensxbx 

Áalldorf-Pedagojxsx öwretmen ve öwrencxlerle arasinda güvence dolu bxr ortamin yaratilmasinda büyük 
dewer vermektedxr. Böylelxkle bxr sinif öwretmenxnxn özellxkle siniflarda bulunmasinin yararini ortaya 
koyar. Özellxkle alt siniflardakx büyük önem taäimaktadir. 1.cx ve 8.cx siniflar arasinda sinif öwretmenx 
ana derslerx verxr. 

Uygulama 

Yukari siniflarda „kendxnx yararli bxr ortama sok“ kavrami uygulamalarla önerxlxr. Öwretmen kararini verxr 
ve öwrencxler kendx uygulamalarini dewerlendxrxrler ve kendx karar aäamalarinda yeterlx güq kazanmiä 
olurlar. 

7.cx sinif: Orman qaliämasi (10.14 Gün Sonbahar veya Kiä aylarinda) 

8.cx sinif: Xäletme ve xäyerx gezxlerx 

9.cu sinif: 1. Meslek ewxtxm uygulamasi (3 hafta sürelx) bxr xäyerxnde qaliäma; 

Bxr tarim xäletmesxnde veya qxftlxkte qaliämalar (3 hafta xlkbaharda) 

10.cu sinif: Kendxnx deneme firsati (1 hafta); 2. meslek ewxtxm uygulama (3 Hafta) bxr baäka xäletmede  

11.cx sinif: Sosyal yaäamla xlgxlx (3 Hafta) bxr sosyal yardim dernewxnde qaliämalar. 

12.cx sinif: Yillik qaliäma, sanatsal ortamda qaliäma, sanata yönelxk  

Meslek kapsaminda qaliämalar 

Pratxk uygulama, bxr xäe veya meslewe uygun baävurunun yapilmasi ve meslek seqxmx konusunda 
okulumuzda merkezx bxr uygulama yapilir. Halen 9.cu ve 10.cu siniflarin üqer haftalik meslek ewxtxm 
qaliämalarina katkilari yapilmaktadir. Äahsx meslek seqxmx konulu görüämelerxmxzde öwrencxlerxn özel 
gereksxnxmlerx ele alinmakta ve xlgx alanlari dowrultusunda kendx meslek seqxmlerxnxn yapilmasi hep 
bxrlxkte kararlaätirilmaktadir. Ayrica 10.cu sinifta meslek seqxmx ve uygulamasina xlxäkxn bxr semxner 
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gerqekleätxrxlmektedxr. Äahsx daniämanlik ve destek kapsamli qaliämalar sonucu, hangx öwrencxnxn 
hangx okula gxtme durumu, meslek öwretxmx ve xäyerx temxnx konularinda yardimci olunur. 

Gezxler ve sinif gezxlerx 

Alt siniflarda her hafta bxr öwleden sonra gezx yapilmasi öngörülür: önce okulun qevresxnde, daha sonra 
dxwer kentlere uzanan bxr ortamda. 3.cü siniftan xtxbaren yillik bxr sinif gezxsx planlanir, gezxler siniflarin 
ortak yaäamini son derece teävxk eder. Sosyal ve äahsx yetenekler böylece artirilir, qevre dostu 
oluäumu dowa deneyxmlerx xle güqlendxrxlxr. 

Karneler ve ulaäilan sonuqlar 

Áalldorf okullarinda not verme durumu mevcut dewxldxr. Karne ve belgeler öwrencxnxn baäari oranini, 
baäari grafxwxnx, öwrencxnxn baäariliä qaliämasinda yeteneklerxnx tek tek derslerxnde tesbxt eder. 
Öwrencxler okulumuzu realschule, fachhocschule veya abxtur yaparak baäarili olurlar. 
Özel öwretxm planlari 

Almanca yowun yabanci dxl olarak 

Okuldakx öwrencxlerxn yarisina yakini xqxn almanca kendx ana dxllerx dewxldxr. „Almanca yowun yabanci dxl 
olarak“ öwrencxlere Almanca-Dxl öwrenxmx yeterlx öwrenxmx tamamlamayanlar xqxn sunulmaktadir. 
Belxrtxlen ders 2.cx xle 10.cu siniflar arasinda verxlxr. Ewer bxr öwrencx almaca dxlxnde belxrlx bxr aäamaya 
gelmesx halxnde fransizca dxlxne geqebxlxr. 

Kültür dalinda dersler ve karäimiza qikan konuäma dxlx 

3.cü xle 8.cx siniflar arasinda kültür derslerx verxlxr, belxrtxlen durumda öwrencxler dewxäxk kültür ve ülkeler 
hakkinda edxndxklerx bxlgxler ortaya qikar. 1.cx xle 2.cx siniflarda „karäimiza qikan konuäma dxlx derslerx“ 
adi altinda yürütülmekte olan polonya, xspanya, hirvat ve türkqe derslerx yer alir. Kendx dxllerxnde 
öwrencxlerxn dxl ve kültür dalinda öwretmenlerx tarafindan xlgxlenxrler. 

Proje derslerx 

Öwleden sonra hareket, duygu algilamasi ve uygun motorxk qaliämalari yapilmaktadir. Söz konusu 
dallarda el xle qaliäma yapilip, duygularin xncelenmesxnx sawlarlar, sosyal öwrenxm ve dxl konularinda 
qaliämalar yapilir. 2.cx xle 6.ci siniflarda verxlen dersler haftada xkx kez yapilir. Ayrica her yil yapilan proej 
haftasinda öwrencxler kendx qaliämalarini gerek kendx axlelerxne, dxwer öwrencxlere ve öwretmenlerxne 
tanitirlar. 

Bxrden qok dxlxn konuäulmasi halx 

Áalldorf okullarinda genel olarak bxrxncx siniftan baälamak üzere xkx yabanci dxl öwrenxmx yapilir. 
Yabanci dxller xlkokuldan baälayarak tamami xle sözlü ve uygulamalri ve ortaya qikan durumlara göre 
yerxne getxrxlxr. Özellxkle uygulamada rezxtasyon, äarki ve dans yolu xle öwrencxler sadece baälari xle 
dewxl, tüm xmkanlari xle dewerlendxrxlxr. 4.cü siniftan xtxbaren gramatxk temel xlkelere ve yabanci 
kelxmelerxn öwrenxmxne geqxlxr. 

Bahqe bakimi 

Dowanin olanaklari ve kisitlamalari konusu ele alinan söz konusu bölümde öwrencxler kendx olanaklarini 
fark ederek, öwrencxler dowa xqxnde kendx olanaklarini daha yakindan tanimiä olacaklar. 
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Elxälerx ve Sanat 

Gerek elxälerx ve gerekse sanatsal yönde derslerxn siniflar xqxn son derece önem taäimakta olduwunu 
belxrtxrxz. Xkx saatlxk elxälerx derslerx 1.cx sinifta baälar ve 5.cx sinifta tekrar ders olarak verxlxr. 

Dowa ve fen xälerx bölümlerx 

Fxzxk, kxmya, bxyolojx ve cowrafya dalinda öwrencxler daha yüksek siniflarda kendx baälarina ortadakx 
durumu algilayip sözcüklerx ortaya koymaktadirlar. Alt siniflarda xse ateä, hava, toprak ve su 
konularinda konut yapimi veya okul bahqesxnde konu xle xlgxlx qaliämalari yaparlar ve daha sonrakx 
siniflarda xse daha yowun bxr ortam yaratilmaktadir. Daha sonrakx yillarda xse dowa yasalari ve 
aqiklamalara yer verxlxr. 


