Voinţa şi ritmul
Şcoala creată de Rudolf Steiner are o teorie amănunţită şi un program clar de educare a
voinţei. Deşi este evident că voinţa este una din calităţile umane cele mai importante şi mai
dorite, şcoala tradiţională nu-i acordă nici o atenţie. “Ai voinţă copile şi învaţă”, mi se spunea
când eram elev. Ce-i aceea voinţă şi cum poţi să faci rost de ea, nu mi se explica.
În conferinţele sale pentru profesorii primei Şcoli Waldorf, Rudolf Steiner explică
amănunţit fenomenul voinţei cât şi posibilităţile de cultivare a acesteia. Astfel voinţa poate fi
cultivată şi întărită prin repetare regulată şi ritmică, dar şi prin elementul artistic. La începutul
fiecărei zile, elevii spun o aceeaşi zicere timp de 12 ani (în clasele I-IV zicerea este
simplificată). În fiecare zi, timp de câteva săptămâni, elevii cântă aceleaşi cântece sau recită
aceleaşi poezii.
Pe lângă ritmul zilnic, mai există, desigur şi ritmul săptămânal, respectat în orice
şcoală prin orar, dar şi ritmul anual. Acesta este deosebit de important, făcând legătura cu
lumea înconjurătoare. Astfel copilul trece periodic prin toate transformările naturii, observând
schimbările de-a lungul anotimpurilor, învăţând să cunoască, să respecte şi să iubească natura.
Pentru întărirea acestei legături, în fiecare sală de clasă există o masă a anotimpurilor,
pe care sunt aranjate elemente de sezon: castane şi frunze ruginii asortate cu culori
corespunzătoare vor da, de exemplu, o atmosferă plăcută de toamnă. Iar pentru perioada
postului de Crăciun, o iesle cu naşterea Domnului va crea legătura cu sărbătoarea Crăciunului.
Ritmul anual este subliniat şi evidenţiat şi prin multe sărbători din calendarul creştin.
Pe lângă marile sărbători ale Crăciunului şi ale Paştelui, multe altele sunt punctate în mod
repetat. Bazarul premergător Crăciunului sau balul mascat din februarie sunt alte serbări ce
sunt aşteptate an de an cu drag de toţi copiii şi familiile lor.
Voinţa nu este o calitate ce poate fi însuşită într-un interval scurt de timp. Formarea şi
educarea voinţei reprezintă un proces de lungă durată pe parcursul căruia familia şi şcoala
trebuie să coopereze strâns. La copiii ai căror familii au înţeles acest lucru de la început şi au
acţionat corespunzător şi în afara şcolii, rezultatele se văd, aceştia având o voinţă bine
formată.
Ritmicitatea vieţii şi repetarea regulată nu sunt însă invenţiile lui Rudolf Steiner.
Rugăciunea de dimineaţă, de seară sau de la masă, dar şi multele sărbători creştine sau legate
de diferite anotimpuri, sunt bune exemple în acest sens, ce vin din negura vremilor.

O şcoală fără manuale
Am amintit despre accentul pus de Şcoala Waldorf pe autoritatea dascălului asupra
clasei. Pentru mulţi este greu de crezut, dar manualele sabotează în general această autoritate.
Astfel, învăţătorii şi profesorii ajung deseori simpli slujitori ai manualelor. Conducătorii
reformei actuale din învăţământ recomandă şi ei eliberarea dascălilor de sub jugul manualelor:
slujitorul trebuie să fie manualul şi nu profesorul!
În locul clasicelor manuale, Şcoala Waldorf îi obligă atât pe învăţători cât şi pe elevi la
folosirea unei largi bibliografii pentru înţelegerea unei teme. Astfel, la profesori se elimină
situaţii penibile cum ar fi următoarele exemple din matematică:
- cei mai mulţi profesori cunosc pe lângă demonstraţia din manual a teoremei lui Pitagora,
încă una, cel mult două-trei. În realitate există în jur de 2000.
- toate cărţile de geometrie din Europa afirmă că teorema lui Thales este următoarea
propoziţie: “Unghiul înscris în semicerc este drept”. Doar în manualele din România teorema
lui Thales este alta, iar majoritatea profesorilor nici nu au auzit de această neconcordanţă.
La elevi se elimină astfel dispreţul faţă de cărţi, ce este cauzat la foarte mulţi de către
manuale şi de cărţile de „lecturi obligatorii”. Pe de altă parte, elevii se obişnuiesc din şcoală

să se documenteze din cât mai multe surse la studiul unei teme, cultivându-şi o mai largă
deschidere pentru carte. Formarea unei păreri cât mai obiective, dar şi antrenamentul pentru
autoeducare şi viaţa de specialist sunt evidente.
În locul manualului gata scris, elevul Waldorf primeşte un caiet neliniat, pe care, cu
grijă, îl va umple cu noile cunoştinţe dobândite. Astfel, caietul devine propriul său manual, pe
care-l va îngriji, în care va scrie cât se poate de frumos şi pe care-l va orna cu imagini şi
desene din lecţiile parcurse. Absolvenţii şcolilor Waldorf au astfel un antrenament solid
pentru a aduce o sarcină la sfârşit, într-o formă atât completă şi corectă cât şi artistică şi
atractivă.

Caietele şi instrumentele de scris
Deşi este mai greu la prima vedere, este mult mai sănătos ca un copil să înveţe mersul
pe bicicletă fără a treia roată. La fel, deşi este mai greu la prima vedere, este mult mai sănătos
pentru copil să scrie pe caietul fără liniatură.
Moto-ul Şcolii Waldorf este “Educaţie pentru libertate”. Ori, este evident că liniatura
de pe caiete este folosită exact cu scopul de-a îngrădi şi limita la norme clar stabilite scrisul
copilului. Să nu fim greşit înţeleşi: nu pledăm aici pentru un scris dezordonat, ordinea, latura
estetică în general, fiind puternic cultivate în şcoala noastră. În absenţa liniilor elevul va trebui
să depună un efort mult mai mare pentru a-şi ordona scrisul. Desigur că procesul va fi de mai
lungă durată, rezultatul fiind însă mult mai solid, ştiut fiind faptul că, după şcoală, liniatura
este abandonată (scrisori, cereri, C.V. etc.).
Şi în legătură cu instrumentele de scris şcoala noastră are o poziţie mai deosebită.
Lumea înconjurătoare este formată mai mult din suprafeţe decât din linii. Ca urmare este
indicat ca elevii să lucreze cât mai mult cu suprafeţe, cel puţin în primele clase. Astfel, în
clasa I elevii scriu cu blocuri cerate. În clasa a II-a dunga se subţiază, folosindu-se creioane
cerate pline. Din clasa a II-a copii vor scrie cu creioane colorate groase (jumbo). În clasa a IVa elevii exersează scrisul cu pana şi apoi încep să scrie cu stiloul. Pixul este evitat, cunoscut
fiind faptul că acesta deformează scrisul.

Predarea în epoci
Nimeni nu reuşeşte să citească în paralel mai mult de 2-3 cărţi deodată, pentru simplul
motiv că începe să le încurce, neputându-se concentra asupra conţinutului vreuneia dintre ele.
Plecând de la acest fapt evident, ne punem întrebarea de ce am obliga elevii să studieze în
paralel, pe parcursul unui an şcolar, până la 10-12 manuale.
Cu toţii ştim ce greu este să primeşti la serviciu sarcini diferite de îndeplinit în paralel.
Şi totuşi la şcoală elevii sunt chinuiţi timp de 12 ani zilnic în acest fel. “Doar aşa se învaţă de
când lumea”, ar fi cea mai uşoară contra-replică.
Care este soluţia oferită de Şcoala Waldorf la această problemă? Materiile principale
sunt predate în module de câte 3-4 săptămâni. Într-un astfel de modul, numit epocă, o clasă
studiază, de exemplu fizica, zilnic, primele două ore fără pauză.
Într-o astfel de epocă se poate parcurge chiar şi materia pe un an şcolar, economia
lucrului fiind deosebit de eficientă.
Urmează alte epoci, elevii reîntâlnindu-se cu fizica doar peste câteva luni, poate chiar
peste un an. “Dar nu uită totul până atunci?” veţi întreba. Desigur că uită, aici fiind iarăşi un
punct forte al Şcolii Waldorf. Şcoala noastră este singura din lume care foloseşte uitarea în
procesul de învăţământ.

De obicei uitarea este considerată duşmanul nr. 1 al învăţării. Elevul ideal este
considerat acela care nu uită nimic din ce a învăţat, ca un casetofon ce înregistrează tot ce
aude, şi este gata să redea orice casetă la orice oră.
În Şcoala Waldorf uitarea, acest proces natural de protecţie a memoriei, este
considerată însă un aliat. Aceasta din două motive. În primul rând pentru că uitând fizica,
elevul se va putea dedica cu toate capacităţile sale unui nou domeniu, de exemplu literaturii.
În al doilea rând pentru că, după ce fizica a fost uitată aparent complet, la reîntâlnirea cu
această ştiinţă, elevul îşi va reaminti mult mai intens cele învăţate. Sună paradoxal, dar o
informaţie odată uitată, la reamintire va reveni în actualitate cu o forţă mult mai mare dacă nar fi intervenit uitarea.
Un alt avantaj al predării în epoci este faptul că informaţiile şi întrebările primite peste
zi sunt prelucrate inconştient noaptea, a doua zi găsind mai uşor rezolvarea lor. Toată lumea
ştie că noaptea este un sfetnic bun. Întâlnindu-se însă cu o materie doar de două ori pe
săptămână, elevul nu poate beneficia de acest minunat dar al spiritului omenesc. Îl va putea
folosi însă din plin în cadrul unei epoci când, în afara sfârşitului de săptămână, se întâlneşte
20-30 de zile la rând cu aceeaşi materie.
Însă nu toate materiile participă la acest carusel al epocilor. Se predau în sistem
modular limba maternă şi gramatica, matematica, fizica, chimia, istoria, geografia şi ştiinţele
naturii.
Aceste materii şi pot să apară şi în ore de exerciţii care au rolul de a fixa cât mai bine
materia predată la cursul de bază. Celelalte materii, numite generic abilităţi, adică limbile
străine, educaţia fizică, desenul şi celelalte activităţi artistice apar ca şi ore fixe după cursul de
bază şi orele de exerciţii.

Ponderea cursurilor artistice şi practice
Ponderea ridicată a cursurilor artistice şi a celor practice iese în evidenţă de la prima
privire asupra orarului din Şcoala Waldorf. Care este motivul pentru această stare de fapt?
Pentru că, de la început trebuie clarificat: această şcoală nu este nici şcoală de arte, nici şcoală
profesională.
Din acest punct de vedere Şcoala Waldorf îşi propune pur şi simplu să realizeze o
educaţie echilibrată, oferind pe de-o parte fiecărui copil ceea ce i se potriveşte, însă cu
preocupări şi în acele domenii către care nu are înclinaţii, dar care sunt necesare unei educaţii
complete.
Un argument în plus reprezintă următorul aspect: educaţia intelectului prin ştiinţe
cultivă antipatia, distanţa iar, dimpotrivă, educarea sufletescului prin arte şi meşteşuguri
cultivă simpatia, apropierea. Ambele laturi ale educaţiei sunt la fel de importante pentru un
om echilibrat, dornic să-şi controleze singur viaţa, fără a se lăsa manipulat din exterior.
Indirect însă, cursurile artistice sau practice susţin materiile adresate intelectului. Iată
două exemple: în clasele mici, atât fetiţele cât şi băieţii tricotează, activitate ce ajută puternic
la formarea vederii în spaţiu şi la cultivarea manualităţii, necesare îndeosebi matematicii; la
începutul fiecărei zile, întreaga clasă parcurge o parte ritmică în care cântă, recită sau
dansează (de fapt jocuri adecvate vârstei, însoţite de bătăi din palme, tropăit ritmic şi gesturi
sugestive). Partea ritmică îi aduce pe toţi la unison, le canalizează energia şi îi pregăteşte
pentru oră. O dată „aluatul” frământat, clasa „dospeşte” mult mai eficient şi mai disciplinat la
oră.
Importanţa cursurilor artistice rezidă şi în faptul că ele educă stările sufleteşti. Veselia
sau tristeţea, melancolia, agitaţia, bucuria sau supărarea sunt evidenţiate în arte, iar elevul
trăieşte în procesul reprezentării lor caracteristicile propriei personalităţi, pe care astfel o

cunoaşte şi o stăpâneşte mai bine. Totodată el îşi cultivă capacitatea de a percepe stările
sufleteşti, dezvoltându-şi abilităţi de comunicare dincolo de calea verbală.

Relaţia părinţi-şcoală
Latura părinţi-şcoală este deseori neglijată, odată cu trecerea copilului de ciclul primar.
Participarea la şedinţele cu părinţii scade sub jumătate, mulţi părinţi aducându-şi aminte de
şcoală doar dacă copilul lor rămâne corigent.
În Şcoala Waldorf se pune un mare accent pe această colaborare, armonia şi constanţa
relaţiei dintre profesori şi părinţi răsfrângându-se pozitiv asupra elevilor. Cel mai evident
aspect al acestei colaborări este faptul că cele două lumi ale elevului, şcoala şi familia, ştiu tot
timpul una de cealaltă, formează de fapt un întreg sănătos.
Pe lângă obişnuitele şedinţe cu părinţii, elevii, părinţii şi profesorii se întâlnesc şi
colaborează în multe alte ocazii: tabere, spectacole şi serbări, bazare şi carnavaluri. La acestea
muncesc toţi, cot la cot, pregătind împreună acţiunea respectivă. Şi această muncă în colectiv
este deosebit de educativă, puterea exemplului celor din jur influenţându-l pozitiv pe copil.
Dar, poate cel mai puternic argument al acestei colaborări îl reprezintă însăşi şcolile
Waldorf din lume. Acestea nu sunt înfiinţate de ministerele învăţământului din ţara respectivă,
ci iau naştere din iniţiativa părinţilor care, nemulţumiţi de oferta publică, îşi doresc această
alternativă, luptându-se pentru ea. Părinţii sunt astfel inima oricărei Şcoli Waldorf.

