TRADUCERE DIN LIMBA GERMANĂ

Forumul InternaŃional al Şcolilor Waldorf/Steiner (Cercul de la Haga) din cadrul SecŃiunii Pedagogice
Forumul InternaŃional al Şcolilor Waldorf/Steiner a elaborat şi adoptat, în şedinŃa din 19-22 noiembrie 2009
de la Dornach/ElveŃia, o descriere a caracteristicilor esenŃiale ale pedagogiei Waldorf. Aceste caracteristici
sunt formulate ca fiind general valabile şi pot fi completate cu cele specifice fiecărei Ńări pentru a fi utilizate
la nivel naŃional. Traducerea lor în alte limbi este oricând posibilă. Aceste caracteristici sunt o sursă de
inspiraŃie şi orientare.

„Waldorf”
Descrierea caracteristicilor esenŃiale ale pedagogiei Waldorf
Preambul
Pedagogia Waldorf reprezintă fundamentul pentru unităŃile preşcolare şi şcolare din întreaga lume
care funcŃionează sub denumirea de grădiniŃe sau şcoli Waldorf, Rudolf Steiner sau Libere.
Indiferent de denumire şi de bogata diversitate culturală, ele au în comun câteva caracteristici
esenŃiale, care sunt descrise în cele ce urmează. Şcolile sau grădiniŃele care nu prezintă aceste
caracteristici nu aparŃin mişcării mondiale a şcolilor sau grădiniŃelor Waldorf.
Linii directoare ale pedagogiei Waldorf
Fundamentul pedagogiei Waldorf îl reprezintă antropologia şi psihologia dezvoltării, aşa cum au
fost prezentate pentru prima oară de către Rudolf Steiner (1861-1925), în ciclul de conferinŃe
„Antropologia generală ca bază a pedagogiei” (1919). De atunci au fost elaborate lucrări variate
despre fiziologia şi psihologia dezvoltării, despre metodică şi didactică, precum şi despre noi
discipline de învăŃământ, iar aceste lucrări constituie şi ele baza pedagogiei Waldorf.
Pedagogia Waldorf porneşte de la copil şi are ca obiectiv dezvoltarea potenŃialului individual al
fiecărui copil. Această pedagogie Ńine cont de diversitatea culturală şi îşi asumă principiile etice
general-umane (v. DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, ConvenŃia
ONU privind Drepturile Copilului din 20 noiembrie 1989, ConvenŃia ONU privind Drepturile
Persoanelor cu DizabilităŃi din 13 decembrie 2008). Ea reprezintă fundamentul pentru diferite
instituŃii de educaŃie, de învăŃământ şi de formare (de ex., unităŃi de educaŃie preşcolară, şcoli,
instituŃii de formare profesională, şcoli speciale şi multe altele).
Cadrele didactice trebuie să aibă pregătire în pedagogia Waldorf, să se autoeduce în mod
corespunzător şi să se perfecŃioneze continuu din punct de vedere profesional.
Forma juridică adecvată şcolilor, grădiniŃelor şi altor unităŃi de învăŃământ este cea de unitate
independentă, care se organizează prin participarea tuturor celor implicaŃi în procesul educaŃional.
Caracteristici esenŃiale ale educaŃiei ante-preşcolare, ale grădiniŃelor Waldorf şi ale şcolilor
Waldorf
În primii şapte ani, dezvoltarea sănătoasă a copilului are loc într-o atmosferă de căldură şi
îndrumare, care produce bucurie, uimire şi respect. Cel mai important aspect al lucrului cu copilul
mic îl reprezintă atitudinea lăuntrică a educatorului, care este modelul pe care copiii îl imită. Prin
urmare, această activitate solicită o continuă autoeducaŃie. În grădiniŃele Waldorf, în grupele
preşcolare, în programele părinŃi-copii şi în alte unităŃi pentru educaŃie ante-preşcolară şi preşcolară,
se pun bazele sănătăŃii fizice şi vitalităŃii, uimirii şi interesului pentru lume, dispoziŃiei lăuntrice de
a învăŃa şi de a cunoaşte lumea prin trăiri personale, aptitudinii de a relaŃiona, precum şi ale
dezvoltării fizice, emoŃionale, intelectuale şi spirituale pe tot parcursul vieŃii.
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Baza educaŃiei şi predării în şcolile Waldorf este un curriculum-cadru care stimulează cadrele
didactice în a-şi elabora individual predarea. Predarea Ńine cont de liniile directoare menŃionate.
Fiecare cadru didactic este responsabil pentru orele sale şi răspunzător în faŃa comunităŃii. Predarea
se evaluează.
Şcoala Waldorf este o şcoală unitară, care reuneşte toate ciclurile educaŃionale specifice fiecărei
Ńări, în care se asigură accesul egal şi universal la educaŃie. Curriculumul-cadru al şcolii Waldorf
este corelat la nivelul claselor şi al disciplinelor de învăŃământ şi, datorită adecvării sale la etapele
de dezvoltare a copiilor şi adolescenŃilor, oferă fiecărui copil/elev multiple posibilităŃi de
dezvoltare, potrivite vârstei sale.
Acestea constau, printre altele, în dobândirea de cunoştinŃe, de competenŃe culturale, de aptitudini
sociale şi emoŃionale, de diferite deprinderi practice şi de aptitudini artistice (v. şi inteligenŃe
multiple).
Obiectivul cadrului didactic este de a se forma pe el însuşi ca „artist al educaŃiei”, astfel încât elevul
să devină creativ din punct de vedere intelectual, responsabil din punct de vedere social şi apt de a
acŃiona. AutoeducaŃia cadrului didactic, formarea şi perfecŃionarea sa în specialitate sunt premise
esenŃiale pentru realizarea acestui obiectiv.
De regulă, un cadru didactic conduce clasa ca învăŃător-diriginte până la clasa a VI-a – a VIII-a.
Profesorii de specialitate şi mentorii, mai ales cei de la clasele mari, trebuie să aibă pe lângă
calificarea în pedagogia Waldorf şi o calificare corespunzătoare în specialitate, o calificare
academică.
Principii metodico-didactice
Metodele de predare diferă în funcŃie de vârsta copiilor şi a adolescenŃilor.
Toate activităŃile pornesc de la necesităŃile de dezvoltare specifice vârstei respective, de la
dezvoltarea orientată preponderent spre activarea voinŃei, în primii trei ani de viaŃă, la jocul
imaginativ şi la activităŃi cognitive a căror pondere creşte odată cu trecerea de la grădiniŃă la şcoală.
Copilul mic imită şi este educat prin modele şi exemple. Caracteristicile esenŃiale ale educaŃiei
timpurii sunt jocul liber, nedirijat, precum şi experienŃele motrice şi senzoriale. Printre altele, prin
organizarea ritmică a zilei, a săptămânii, a anului, educatoarea se îngrijeşte de dezvoltarea fizică şi
psihică a copilului şi pune astfel baza rezilienŃei acestuia.
Elevul învaŃă de la cadrul didactic, care are la dispoziŃie o multitudine de metode, care îşi
elaborează creativ predarea şi care îşi iniŃiază copiii în toate marile domenii ale cunoaşterii
(predarea în epoci). Cadrul didactic, mai ales învăŃătorul-diriginte, clădeşte cu elevii (şi cu
responsabilii pentru educaŃia acestora) o relaŃie autentică şi păstrează caracterul creativ al predării,
care devine tot mai formală pe măsură ce copiii cresc. Standardele de performanŃă reprezintă pentru
învăŃătorul-diriginte formularea şi realizarea unor obiective de învăŃare raportate la toate tipurile de
inteligenŃă din clasa sa (diferenŃiere internă).
Predarea la liceu urmăreşte ca adolescenŃii să devină capabili să trateze critic şi analitic
conŃinuturile studiate, să ajungă la judecăŃi individuale, care se manifestă prin prelucrarea tot mai
independentă a conŃinuturilor de învăŃare. De asemenea, prin sarcini adecvate, se dezvoltă conştiinŃa
de sine, responsabilitatea personală şi angajamentul faŃă de lume. La liceu sunt oferite, în mod
progresiv, căi de învăŃare individualizate. Prin menŃinerea componenŃei clasei se consolidează
competenŃele sociale.
O şcoală Waldorf are următoarele caracteristici particulare:
-

EducaŃia preşcolară nu este supusă unor cerinŃe intelectuale inadecvate vârstei
De regulă, un cadru didactic conduce clasa ca învăŃător-diriginte până la clasa a VI-a – a VIII-a
Predarea euritmiei
Predarea în epoci, predarea orelor de specialitate şi alte forme de predare
Predarea limbilor moderne începând din clasa I
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-

Orare alcătuite pe cât posibil în funcŃie de criterii psihologico-igienice
Colectivul clasei este păstrat, indiferent de performanŃele individuale ale elevilor
Nu se fac evaluări exclusiv cantitative şi nu se dau teste de dragul testării
Certificate şcolare care, pe lângă aprecierea performanŃelor realizate, descriu şi apreciază mai
ales evoluŃia elevului şi îi oferă sugestii pentru activitatea ulterioară.
SoluŃii pedagogice la probleme de disciplină
ActivităŃi care formează şi întăresc comunitatea, cum ar fi serbările lunare, serbarea de an,
excursiile, stagiile de practică, piesele de teatru etc.
La solicitarea părinŃilor se pot organiza ore de educaŃie religioasă confesională. În caz contrar,
şcolile pot oferi ore de educaŃie religioasă neconfesională.

Evaluare
Cadrele didactice participă la evaluări interne şi externe. Acestea sunt cu atât mai necesare cu cât se
dă o mai mare importanŃă unei predări creative, de care cadrul didactic este răspunzător.
Organizarea şcolilor şi grădiniŃelor Waldorf
În domeniul pedagogic, grădiniŃele şi şcolile Waldorf sunt administrate şi conduse de consiliul
profesoral al acestora.
În domeniul economic şi juridic, grădiniŃele şi şcolile sunt administrate şi conduse, conform
cadrului juridic al organizaŃiei respective, de către părinŃi şi cadre didactice, iar forma şi structura
acestora depind de opŃiunile persoanelor implicate, de cadrul cultural şi de posibilităŃile juridice
existente.
Această formă de autoadministrare a grădiniŃelor şi şcolilor Waldorf include şi delegarea sarcinilor,
pe perioadă determinată, către persoane şi/sau grupuri mici de persoane.
Concentrarea conducerii grădiniŃei sau şcolii în mâinile unei singure persoane ar trebui evitată, cel
puŃin în ceea ce priveşte conducerea internă (pedagogică) a şcolii.
Colaborare
Fiecare coleg se obligă să participe săptămânal la consiliul profesoral comun. Acesta reprezintă
forul de conducere pedagogică a şcolilor şi grădiniŃelor şi include studiul lucrărilor de bază
(antropologie/pedagogie), discutarea anumitor probleme pedagogice, discutarea unor copii care au
probleme (în urma observării atente a comportamentului lor de către cadrele didactice şi analizării
situaŃiei lor şcolare, sociale, familiale, în vederea găsirii unor soluŃii optime pentru copil şi clasă),
probleme organizatorice şi sarcini privind dezvoltarea şi conducerea şcolii, în colaborare cu alte
foruri.
Consiliul profesoral este un spaŃiu al formării continue, dar şi al perceperii, aprecierii, învăŃării şi
stimulării, precum şi al formării unei conştiinŃe comune a întregului.
În afara colaborării din consiliul profesoral, se desfăşoară de asemenea schimburi de experienŃă şi
perfecŃionări pe plan naŃional şi internaŃional. De acestea răspund SecŃiunea Pedagogică de la
Goetheanum şi organizaŃiile naŃionale.
În cadrul SecŃiunii Pedagogice există şi un organism responsabil cu recunoaşterea şcolilor ca şcoli
Waldorf şi a grădiniŃelor ca grădiniŃe Waldorf. Dreptul de a folosi denumirea „Waldorf” este
atribuit după această recunoaştere. Această sarcină poate fi delegată şi forurilor naŃionale.
Şcolile Waldorf recunoscute sunt enumerate în Lista InternaŃională a Şcolilor, care este publicată de
Bund der freien Waldorfschulen.
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Document adoptat de Forumul InternaŃional al Şcolilor Waldorf/Steiner (Cercul de la Haga).
Ursula Vallendor (Argentina), Sigurd Borghs (Belgia), Luiza Lameirão (Brazilia), Angel Chiok (Chile),
Jeppe Flummer (Danemarca), Gerd Kellermann, Henning Kullak-Ublick, Bernd Ruf (Germania), Mikko
Taskinen (Finlanda), Henri Dahan (FranŃa), Erika Taylor (Marea Britanie), Gilad Goldshmidt (Israel),
Cristina Laffi (Italia), Rieko Hata (Japonia), Sue Simpson (Noua Zeelandă), Lot Hooghiemstra, Marcel de
Leuw (Olanda), Ellen Fjeld-Köttker (Norvegia), Brigitte Goldmann, Tobias Richter (Austria), Michael
Grimley (Africa de Sud), Regula Nilo, Noomi Hansen (Suedia), Florian Osswald, Robert Thomas (ElveŃia),
Tomas Zdrázil (Cehia), Iryna Kokoshynska (Ucraina), Gabor Kulcsár (Ungaria), Frances Kane, James
Pewtherer, Dorit Winter (SUA), Christopher Clouder (Marea Britanie, ECSWE), Nana Göbel (Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners), Christof Wiechert (Pädagogische Sektion)
Dornach, 21 noiembrie 2009
Forumul InternaŃional al Şcolilor Waldorf/Steiner (Cercul de la Haga) poate fi contactat prin:
Pädagogische Sektion am Goetheanum
Postfach 1
CH-4143 Dornach
Tel.: 0041 (0)61 706 43 15
Fax: 0041 (0)61 706 44 74
E-mail: paed.sektion@goetheanum.ch

