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Noi, colegiul Şcolii Waldorf  „Hans Spalinger“, dorim să  vă prezentăm astăzi 
frumoasa noastră şcoală. Noi dispunem de două clădiri frumos amenajate, 
o clădire galbenă pentru clasele 1-8 şi o clădire portocalie în care sunt 
adăpostite cantina şi clasele 9 şi 10 ale şcolii de arte şi meserii. 
 

Am început în 1997 cu un program de 
după masă și apoi în anul 1998, cu un 
program de alfabetizare pentru copiii 
minorității romi. Deja în 1998 am 
primit statutul unei școli Waldorf 
publică acordat  de Inspectoratul Școlar 
Sibiu. Scoala a fost apoi extinsă cu o 
clasă profesională cu profil agricol în 

2005.  Din păcate, toate școlile profesionale din România au fost dizolvate  
în 2009, deci acum ne străduim să oferim din nou o formare profesională 
de două profiluri. Din 2009 conducem elevii de la clasa pregătitoare pânâ la 
clasa a VIII-a. Începând cu septembrie 2010, avem și o grădiniță ,inspre 
marea noastră bucurie, care a luat fiinta  din septembrie 2013 în spatiul 
nostru. Impulsul de la care a fost inițiată această inițiativă a fost unul 
uman. Unii oameni erau îngrijorați de necesitatea unui grup mare de 
populație din Roșia / Rothberg, care erau desemnați oficial drept țigani și 
romi. În curând am realizat sarcina concretă de a încerca să atenuam 
nevoia percepută. 
 
 De ce școala Waldorf? 



Rudolf Steiner a fondat prima școală Waldorf în 1919, astăzi există școli 
Waldorf în peste 50 de țări. În România școlile Waldorf se dezvoltă încă 
din 1990 și fac parte din sistemul școlar de stat. 
 
Rudolf Steiner  vroia ca toţii copiii, atât din familiile 
bogate cât şi din cele sărace să primească aceeaşi 
şansă de a învăţa, iar copiii care au nevoie de mai 
mult ajutor, să primească acest ajutor.  Fiecare copil 
trebuie să se poată dezvolta în propriul său fel pentru 
a-şi putea lua mai târziu viaţa în propriile mâini şi 
pentru a se descurca într-un mod demn. 
 
Noi profesorii însoţim cu grijă pe fiecare elev al claselor 
noastre şi ne străduim ca  el să înveţe cu plăcere. Iar 
la noi pot învăţa cu adevărat multe şi  variate lucruri începând încă din 
clasa 1.  
 
Dorim să vă prezentăm acum unele elemente definitorii ale modului nostru 
de lucru.   
 
Cursurile principale în epoci  
 

 
Noi începem ziua de şcoală, atunci când elevii sunt încă 
odihniţi şi atenţi, cu o oră de curs mai lungă, fără pauză.  
La o anumită materie, de exemplu scriere şi citire, se 
lucrează şi se exersează în mod intens două până la trei 
săptămâni în fiecare dimineaţă. În clasele primare, 1-4, 
ora principală de curs începe cu o parte ritmică şi se 
încheie cu o poveste.   
 

 
Caietele de epocă 
În multe din şcolile Waldorf din întreaga lume s-a constatat că, elevii învaţă 
şi reţin mai bine ceea ce au prelucrat, scris şi organizat singuri. De aceea 
profesorii noştri trebuie să depună un efort mai mare pentru a-şi aduna 
materialul de curs din multe surse şi din acesta, împreună cu elevii să scrie 
şi să realizeze un „manual propriu“, caietul de epocă. 
 
 
 



 
Partea ritmică 
 
În partea ritmică, care deschide fiecare oră din 
cursul de bază, se şcoleşte mobilitatea fizică şi 
spirituală a copiilor. Multe exerciţii au o legătură 
directă cu ora de curs următoare, de exemplu copiii 
aprofundează şirurile de cifre prin bătăi ritmice din 
palme, picioare, etc. Deoarece nici un copil nu 
poate sta liniştit ore întregi, adeseori se întâmplă să 
mai tropăim şi să batem din palme şi pe parcursul  
orei, pentru a putea continua apoi învioraţi lucrul.   
 
 
Activităţi artistice 
 

Elemente importante ale pedagogiei noastre sunt 
pictura şi muzica. Orice activitate artistică este 
deosebit de importantă pentru dezvoltarea 
personalităţii şi conştienţei de sine. Toţi diriginţii 
pictează şi fac muzică cu clasele lor, însă pentru ai 
încuraja şi mai intens pe copii, noi invităm în mod 
regulat diverşi artişti în şcoala noastră.  Astfel se 

                                     întâmplă să descoperim şi adevărate talente.  
 
 
Sărbătorile anului 
Sărbătorile anului reprezintă pentru noi o ocazie 
minunată de a ne întălni şi a sărbători împreună. 
Pentru acestea profesorii exersează cu elevii lor 
cântece, poezii şi chiar mici piese de teatru care au 
întotdeauna legătură cu materia de studiu. Astfel 
pentru clasa a 4-a există o scenetă deosebit de hazlie 
în care diferitele grupe de cuvinte se ceartă între ele.  
Noi ne bucurăm în mod deosebit atunci când şi părinţii 
participă la aceste sărbători.   
 
 
 
 
 
 



Cantina noastră 
 

O donaţie generoasă din partea unei fundaţii 
germane ne permite să oferim tuturor elevilor 
noştri, în fiecare zi de şcoală, o masă caldă în 
clădirea cantinei, care are o sală de mese 
minunat pictată. Elevii se bucură să mănânce 
o dată pe zi împreună cu colegii de clasă şi 
diriginţii lor la aceeaşi masă.   

 
 
 
Prieteni şi susţinători din Europa 
În fiecare an la noi vin mulţi oaspeţi şi elevi 
practicanţi care se leagă de şcoala noastră 
pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de 
timp şi ne ajută în mod activ în cele mai diverse 
moduri.  Ei desfăşoară activităţi de reparaţie şi 
renovare la şcoală şi la casele părinţilor elevilor 
noştri, dau o imagine nouă clădirii şcolii 
noastre, lucrează muzical şi artistic cu elevii şi părinţii şcolii sau se ocupă 
în mod individual de anumiţi elevi în timpul orelor de curs sau în afara 
acestora.   
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