Întrebări frecvente:
1. Câte ore petrece un copil la scoală și cum arată o zi din viața unui copil înscris într-o
școală Waldorf?
Un elev Waldorf petrece la scoala intre 4-5 ore/zi – la ciclul primar si 6-7 ore la gimnaziu si
liceu. Unele scoli Waldorf oferă si program after school, dar acesta nu este obligatoriu.
Predarea in epoci (module) a unui număr însemnat de discipline de invățământ: limba română,
matematică, istorie, geografie, biologie, chimie, fizica, stiințe sociale, istoria artei, este o
caracteristică importantă a pedagogiei Waldorf, de la clasa I pana la clasa a XII-a. Aceasta
presupune ca timp de 3-5 săptămâni elevii vor studia la cursul principal doar una dintre
materiile enumerate mai sus.
Cursul principal (ora de bază) durează 110 minute, se desfășoară fără pauză și are o formă
deosebită:


parte ritmică: recitări de poezii, scurte exerciții muzicale (cânt, cântat la liră și la
flaut), jocuri pe cântec și jocuri in cerc,
 parte de conținut : recompunerea amănunțită - cu ajutorul copiilor - a lucrurilor
discutate cu o zi in urmă și continuarea cu noile conținuturi,
 partea de exersare sau de lucru individual (exercitii sau lucru la caietele de etapă),
 partea de teme – verificare si tema de casă,
 partea de povestire – ultimul sfert de oră al cursului principal, timpul de povestire,
aparține iarăși cu totul limbii modelate artistic.
Invățământul in epoci prezintă mai multe avantaje, atât pentru profesor (ușurința in
planificarea materiei, posibilități sporite de aplicare a interdisciplinarității, maniera
atrăgătoare de a armoniza cunostințele pentru fiecare materie), cât și pentru elev (creșterea
interesului pentru materia respectivă, creșterea durabilității cunostințelor și mai puține teme)
După ora principală, in orarul clasei se află discipline de invațământ care se predau in ritm
săptămânal: limbi străine, educație muzicală (voce si instrument – flaut –inca din clasa I),
educație plastică, educație fizică, lucru manual, religie, informatică, etc.
2. Cum se realizează evaluarea copiilor in școlile Waldorf?
Principala modalitate de evaluare in alternativa Waldorf este observarea sistematică a
elevului, a colectivului de elevi (clasei), a școlii in ansamblu. Cadrele didactice sunt ajutate
să-si dezvolte abilitățile de observare fină a fiecărui copil nu doar din punctul de vedere al
volumului de cunoștințe, priceperi si deprinderi insușit de acesta, ci și din punct de vedere
atitudinal si comportamental.
De aceea, observarea copiilor este un proces continuu: in orele de curs, in pauze, in diverse
activități extrașcolare.
Metodele si mijloacele folosite in evaluarea cunostințelor sunt asemănătoare cu cele din
sistemul tradițional, deosebirea fiind că atunci când corectează o lucrare de control, un dascăl
Waldorf nu ține ăa caute, să sublinieze (cu roșu) doar greșelile elevului ci, prin observații
scrise, il și laudă pentru ceea ce a lucrat bine, frumos, corect. La fel se intâmplă și in cazul
verificărilor orale. In evaluarea activității elevilor, nota nu este definitorie, ci se urmărește
stimularea spiritului natural de emulație al copilului, evaluarea narativă complexă pentru a
marca progresul copilului ca intreg si incurajarea copilului de a cere ajutor, de a se
autoaprecia și corecta.

3. Care este implicarea părinților in educația copiilor inscriși in acest program de
invățământ?
Părinții si cadrele didactice sunt membri ai asociațiilor Waldorf – ONG-uri care sprijină
activitatea fiecărei școli și grădinițe. Asociațiile părinților sunt membre, la nivel național, ale
Federatiei Waldorf din Romania – for ce coordoneaza mișcarea Waldorf din România.
Se organizează școli ale părinților, serbări, mici târguri in care se vând produse lucrate de
elevi și părinți, sunt ascultate și incurajate inițiativele părinților pentru imbunătățirea bazei
material a școlii și a activităților desfășurate. Părinții nu plătesc taxe școlare, ci doar o
cotizație lunară stabilită de fiecare asociație de părinți.
Mijloacele moderne de comunicare: telefonul mobil și internetul sunt folosite de profesori
pentru a fi permanent in legatură cu părinții, pentru a transmite și primi informații despre
copii.
4. Cum se adaptează un copil care a studiat clasele primare intr-o scoală Waldorf la o
scoală tradițională?
Alternativa Waldorf include toate ciclurile de invățământ: preprimar, primar, gimnazial si
liceal și ne dorim ca toți copiii inscriși la Waldorf să parcurgă toate ciclurile in alternativă.
Am luat in calcul insă și posibilitatea transferării copiilor in și din invățământul tradițional și
de aceea, curriculum-ul Waldorf este conceput astfel incât la fiecare final de ciclu de
invățământ elevii să dețină cel puțin același volum de cunostințe ca și cei din invățământul
tradițional. Din semnalele pe care le avem, nu au fost probleme de adaptare. S-a apreciat
spontaneitatea, creativitatea, fantezia, gradul sporit de implicare al elevilor veniți de la
Waldorf, dar și o anumită tendință de a cere să fie tratați egal si corect de către profesori. Am
avut și cazuri de elevi/părinți care au optat pentru intoarcerea la invățământul tradițional, iar
după câteva luni au cerut să fie reprimiți la Waldorf.
5. Care sunt avantajele și dezavantajale acestei alternative educaționale?
Avantaje:
“Marele avantaj este că pedagogia Waldorf formează, iar cea din traditional informează.”–
este o afirmație des auzită. Afirmația este parțial adevărată. Fără informație, formarea nu este
posibilă. Scoala Waldorf își dorește să creeze in clasă o imagine a lumii. Cunostințele sunt
deci un mijloc puternic și de neinlocuit pentru formarea elevului.
Dovada că la Waldorf se face și carte o constituie și rezultatele foarte bune obținute la
examenele naționale, procentul de promovabilitate fiind și in această vară de 100%.
Dezavantaje:
Un dezavantaj pentru părinți este acela că datorită unor false informații, se zvoneste că
alternativa Waldorf ar fi pentru copii cu deficiențe, cu cerințe educative speciale. Atunci,
deseori, a-ti da copilul la Waldorf este considerat echivalent cu a recunoaște public că ceva e
in neregulă cu propriul copil.
Un alt dezavantaj pentru părinți este că trebuie să acorde mai mult timp pentru ședințe,
serbări, excursii, alte activități organizate de școală si de asociație.
Pentru elevi, aș vedea ca dezavantaj faptul ca alternativa Waldorf a fost obligată să aleagă
dintr-un număr limitat de profiluri de licee pe cel care se apropie mai mult de specificul său –
am ales profilul filologie. Din păcate, nu am putut crea un nou profil liceal – profilul Waldorf.
Un alt dezavantaj este faptul că baza materială a școlilor Waldorf: clădiri (săli de clasă), săli
de sport, ateliere, etc., deși vorbim de invățământ de stat, a fost realizată din finanțări externe

și munca părinților (Bucuresti, Cluj, Timisoara, Simeria, Sibiu –Rosia), statul român negăsind
soluții in acest sens.
6. Prin ce se diferențiază alternativa educațională Waldorf de sistemul tradițional de
invățământ?
Fundamentul pedagogiei Waldorf il reprezintă antropologia si psihologia dezvoltării, așa cum
au fost prezentate pentru prima oară de către Rudolf Steiner (1861-1925), in ciclul de
conferințe „Antropologia generală ca bază a pedagogiei” (1919). Cadrele didactice trebuie să
aibă pregătire in pedagogia Waldorf, să se autoeduce in mod corespunzător și să se
perfecționeze continuu din punct de vedere profesional. Baza educației și predării in școlile
Waldorf este un curriculum-cadru care stimulează cadrele didactice in a-și elabora individual
predarea.
7. Pedagogia Waldorf poate fi aplicată doar in școlile Waldorf sau pot fi inființate clase
Waldorf și in școlile tradiționale?
Forma juridică adecvată școlilor, grădinițelor și altor unități de invățământ este cea de unitate
independentă, care se organizează prin participarea tuturor celor implicati in procesul
educațional. Desigur, intr-o primă etapă, până se ajunge la „creșterea” suficientă a unității de
invățământ Waldorf - conform legislației din domeniul educației - orice grădiniță, școală sau
liceu Waldorf pornește prin inființarea de grupe, clase, structuri Waldorf integrate in
grădinițe, școli, licee din invățământul tradițional.

