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Sunt foarte multe de povestit despre ceea ce s-a întâmplat în acest an, însă nu avem suficient
spațiu în această „Scrisoare deschisă“. Din păcate nu am reușit să rezolvăm nici în acest an cea
mai presantă problemă cu care ne confruntăm și anume susținerea elevilor care încheie ciclul
gimnazial să termine cel puțin 10 clase obligatorii. Deși nu am găsit soluția, nu ne dăm bătuți.
Eforturile noastre au fost îngreunate de situația politică din țară. Niciodată până acum nu am mai
întâlnit o luptă atât de murdară între politicienii diverselor partide. Iar oamenii din pozițiile de
conducere (directori de școli, inspectori școlari, etc.) au fost schimbați atât de aleatoriu în funcție
de interesele politice numai în primii ani ai „noii democrații“. Prietenii noștri se miră de fiecare
dată când ne vizitează de faptul că profesorii trebuie să completeze zeci de formulare și liste în
timp ce predau elevilor. Dar din fericire, de vreme ce situația nu se mai poate înrăutăți, totul
trebuie să se schimbe în bine.
Cel mai important eveniment din acest an, ne-a adus foarte multă bucurie: este vorba de
aniversarea a 20 de ani de activitate a Asociației Waldorf din Rosia/Rothberg.

DIN ȘCOALĂ
Aniversarea școlii din Roșia

În data de 7 octombrie 2017 am sărbătorit 20 de ani de activitate a asociației Waldorf din Roșia
alături de numeroși prieteni veniți de aproape și departe. Toate evenimente s-au petrecut conform
următorului moto:
“…Dorim să realizăm toate lucrurile materiale în lumina spiritului,
Și dorim să căutăm lumina spirituală
Astfel ca ea să ne ofere călfură în munca noastră practică,...”
(Citat din Rudolf Steiner)
Și aceasta, deoarece în munca cu copiii, tinerii și cu toți oamenii este cel mai important să ne
lăsăm inspirați de lumea spirituală în eforturile noastre practice.
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Sărbătoarea a debutat cu prezentarea câtorva dintre elevii școlii noastre, de la prima generație din
1997 și până astăzi în 2017. Printre elevi s-au numărat și două foste eleve și copiii lor, care sunt
la rândul lor tot elevii școlii noastre în clasele primare. Pentru noi reprezintă un motiv de bucurie
faptul că foști elevi decid să își înscrie copiii la școala noastră.
Suntem întrebați deseori: De ce ați ales tocmai Roșia? Însă pentru a putea înțelege acest lucru,
trebuie să facem o scurtă incursiune în trecut.
Iar acest lucru nu are nimic de-a face cu berzele care revin aici în fiecare primăvară de mii de
ani. Și nu are nimic de-a face cu oamenii din Epoca Bronzului și nici cu romanii, care au lăsat
aici urme ale trecerii lor. Faptul că am ales Roșia nu are de a face nici cu diferitele grupuri etnice
care au trecut pe aici în Evul Mediu în drum spre Europa de Vest.
Decizia noastră are de a face cu un alt fel de migrație. Astfel, în jurul anului 100 a venit - la
îndemnul unui rege maghiar - un grup de oameni din Germania în această regiune roditoare: este
vorba despre sașii transilvăneni. Aceștia au pus bazele acestei localități și au făcut-o să
înflorească de-a lungul secolelor, lăsând multe în urma lor.
Decizia de a demara acest proiect în Roșia are de-a face cu alt val de migrație apărut la 400 de
ani de la venirea sașilor. Acești imigranți veneau din îndepărtata Indie, iar grupului lor li s-au
alăturat numeroși alți oameni pe drum. Inițial ei s-au numit „a-tinganoi“ (cei de neatins) și
numeroși dintre ei au devenit iobagi la curțile boierilor sau în mânăstiri. La începutul secolului al
XX-lea, când a fost abolită sclavia în România, aceștia au venit în Transilvania și, probabil, și în
satul nostru.
O fostă elevă a școlii Waldorf, Julia Wiecken, care avenit în 1996 pentru câțiva ani la Sibiu în
România alături de familia ei, și-a scris în Roșia lucrarea de la finalul clasei a XII-a pentru
Școala Waldorf din Düsseldorf, Germania cu tema „Istoria romilor și situația lor actuală“. Pentru
a obține și un alt punct de vedere cu privire la acest subiect, i s-a recomandat să vorbească cu
preotul Eginald Schlattner din Roșia. Și astfel preotul Eginald Schlattner, urmaș al sașilor veniți
aici în Evul Mediu, a dus-o pe tânăra elevă în satul de jos din Roșia să vadă casele și cocioabele
urmașilor acelor imigranți care în Evul Mediu se denumeau „a-tinganoi“ iar astăzi se consideră
mai degrabă români. La scurt timp după această vizită, Asociația Waldorf Sibiu și Rosia, a
început să mediteze un grup de elevi de clasa a opta la rugămintea preotului Eginald Schlattner.
Toate elevele, inclusiv Ioana Costea, care astăzi lucrează la grădința noastră, au trecut examenul
de capacitate și au putut continua școala la un liceu din Sibiu. Cam aceasta ar fi povestea
proiectului nostru.
Din păcate vremea nu a ținut cu noi în această zi de 7 octombrie și nu am avut parte de prea
multă căldură, însă ne-am putut încălzi sufletele cu vorbele frumoase rostite de cei care au ținut
discursuri precum și cu cântecele oferite de corul elevilor, chiar dacă execuția acestuia din urmă
nu a fost mereu perfectă.
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Colega noastră Leila Gabor a preluat rolul de prezentatoare și ne-a ajutat să retrăim istoria școlii
noastre de la început și până în prezent, aducând la cunoștința tuturor celor prezenți cine sunt
susținătorii și prietenii acestui proiect. Anda Ghazawi a preluat din fericire dificila parte de
traducere.

Actualul primar, Ion David, fostul primar Valentin Aldea, preotul ortodox Sergiu Moga,
directorul actual al școlii normale Nicu Boriga și fostul director al școlii de stat Alexandru
Dumbrava și-au exprimat cuvintele de laudă la adresa activității noastre în comuna Roșia,
subliniind buna colaborare de care ne-am bucurat cu toții până în acest moment. Alexandru
Dumbrava a ținut să menționeze că divergențele de opinii avute de-a lungul anilor nu au dus
niciodată la conflicte ci la căutarea și găsirea unor soluții de compromis.
Ne-am bucurat și de prezența inspectorului școlar. Inspectoarea pe departamentul gradinițe Delia
Stoicescu și fosta inspectoare școlar general, Christine Manta Klemens, cu care am colaborat cu
succes vreme îndelungată, au menționat în prezentările lor importanța pe care școala noastră o
joacă pe plan social.
Leila Gabor a mulțumit în numele întregului colectiv primarului, preotului, directorului școlii și
doamnei inspector pentru buna colaborare și deschiderea față de proiectul nostru.
Deoarece numeroase persoane care sunt foarte importante pentru proiectul nostru nu au putut
participa la aniversarea noastră, nu ne-a rămas nimic altceva decât să îi numim și să le amintim
meritele.
Prima persoana la care a trebuit să ne gândim este Leonida Pop care a făcut posibilă nașterea
proiectului nostru prin intermediul inițiativei „Clasă de alfabetizare pentru copiii romi“ care s-a
desfășurat în cadrul asociației „Vasile Voiculescu“ conduse de dânsul. Leonida Pop este cel care
s-a ocupat ani de zile de partea administrativă precum și de partea de construcție pentru Școala
Waldorf „Hans Spalinger“. Între timp el pune bazele unui proiect similar în nordul țării.
Preieteni minunați și susținători ai proiectului sunt și Christel și Günter Kaul, care ne-au fost
alături încă de la început precum și Nicole Burckhardt, care ne-a oferit consultanță cu privire la
lucrările de construcție încă din anul 2004 și care ne-a ascultat întotdeauna problemele.
Ulrika Eller-Rüter (profesoară de pictură la Facultatea Alanus Hochschule, Alfter) și Friedemann
Geisler (profesor de muzică în sistemul Waldorf), care susțin anual ateliere de pictură și muzică
în Roșia precum și Dieter Gehrt (profesor de fizică, Freie Waldorfschule Weimar), care a
organizat două perioade de practică cu elevii săi în Roșia, au fost spre marea noastră bucurie
prezenți la evenimetul nostru aniversar.
Claudio Bernasconi și Toni Wirz, din conducerea asociației noastre partenere „Schule für
Romakinder“, Elveția, și Walter Kraus, „Pro Rosia“, München sunt deja nelipsiți de la toate
evenimentele noastre importante. Deoarece Walter Kraus nu a avut posibilitatea de a veni din
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cauza obligațiilor școlare, a fost reprezentat de mama sa, Rosa Kraus. Aceste persoane se implică
în mod activ în dezvoltarea asociației noastre și sunt mereu dispuse să ofere o mână de ajutor
atunci când este nevoie. Pentru toate acestea le suntem deosebit de recunoscători. Fără ajutorul
îndelungat al persoanelor numite mai sus precum și al multor altor fundații și oameni, școala
noastră nu ar fi ceea ce este astăzi.

Deosebit de frumoase au fost momentele muzicale oferite de elevii școlii noastre și mamele
acestora. În deschidere Ciprian și Irina Dancu au interpretat o piesă veselă de W.A. Mozart.
Mamele ne-au încântat cu un cântec sub îndrumarea lui Claudio Bernasconi, iar copiii au oferit
tot ce au putut după îndelungi repetiții alături de Irina Dancu: vioară; Ciprian Dancu: xylofon;
Johanna Reber: contrabas. Micii muzicieni au început să învețe un instrument de abia din acest
an școlar.
La finalul evenimentului toți participanții au fost invitați la masa de amiază, după care directorul
scolii, Nicu Boriga, i-a chemat pe toți oaspeții în biblioteca școlii la un spectacol de dans și
muzică populară cu elevii din Nou. Acest spectacol a fost urmat de un concert oferit de oaspeții
noștri din Slovacia. După o delicioasă cină pregătită cu mult drag și dăruire de bucătăreasa
Mihaela Beleiu am încheiat seara cu dansuri și muzică țigănească.

Rezumând putem spune că a fost o zi minunată și ne bucurăm să sărbătorim împreună 20 de ani
de Școală Waldorf „Hans Spalinger“ în Roșia.

Sponsorii proiectului nostru
Fundația Ameropa CH
Fundația DFB Egidius Braun DE
Fundația Franz-BeckenbauerDE
Freunde der Erziehungskunst DE
Gemeinde Arlesheim CH
Fundația Stiftung der Gemeinde Arlesheim CH
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Misiunea pentru Copii „Die Sternsinger“ DE
Iona Stichting NL
Fundația Mahle GmbH DE
Fundația Palatin CH
Fundația Phare Cluj Napoca RO
Fundația Profax CH
„Pro Rosia e. V.“ DE
Fundația Software AG DE
Fundația Sternstunden DE
Fundația „Marthashofen“ DE
Fundația Evidenz CH
Asociația „Verein Waldorfschule für Romakinder“ CH
și mulți, mulți oameni dornici de ajutor.

Întregul colectiv le mulțumește din suflet tuturor sponsorilor noștri !
Profesorii noștri
La finalul anului școlar trecut a trebuit să ne luăm rămas bun de la o
profesoară. Elena Notariu, care a predat în acel an școlar la clasa pregătitoare
și la clasa a II a acceptat un post de educatoare în Sibiu. Îi dorim mult, mult
success în noua ei activitate.

Cristina Bejan, care a venit anul trecut școlar ca profesoară de limba română
în școala noastră, a acceptat să predea simultan claselor a III-a și a IV-a.
Profesoara este foarte mulțumită de micii ei elevi și ei de dânsa. Cristina
Bejan s-a implicat în mod intens în activitățile școlii nooastre și ne bucurăm
mult că dorește să ne rămână alături.

La scurt timp de la începerea noului an școlar directorul școlii de stat, Nicu Buriga,
a reușit să găsească o nouă profesoară de limba română. Luisa Opris predă acum limba română
elevilor din clasele V–VIII. Pentru ea sistemul Waldorf este complet nou, însă se informează
permanent de la colegii ei, iar Cătălin Dumitru o susține permanent. Îi urăm bun venit în echipa
noastră și sperăm să colaborăm mult și cât mai bine.
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Grădinile noastre

Si în acest an, elevii claselor V–VIII și-au desfășurat o parte dintre orele de activităti
practice lucrând in grădinile școlii. Ambele grădini au fost închise cu gard; în acest fel
nu mai avem pagube din partea animalelor care intrau în grădină.
An de an cultivăm legume pe care le folosim la pregatirea mâncării în cantina școlii (ceapă,
morcovi, fasole etc.), dar încercăm permanent și alte culturi (praz, sfeclă, usturoi, etc.). Desigur
că ceea ce producem în grădina noastră nu ajunge pentru pregătirea mâncării. De aceea suntem
deosebit de recunoscători pentru donațiile primite de la misiunea „Die Sternsinger“ și din partea
fundației „Egidius Braun Stiftung“.
Din păcate pentru noi anul acesta vremea a fost capricioasă, iar în luna iunie o ploaie cu grindină
ne-a distrus fasolea.
Pe timpul verii ne ajută foarte mult cu întreținerea culturilor femeia noastră de
serviciu, Lidia Fi a.ț
La începutul anului școlar elevii s-au bucurat când au văzut câte produse au putut
recolta din grădini.
Cultivând an de an culturi ecologice sperăm ca elevii noștri să învețe să cultive în grădinile lor
culturi ecologice.
Ion Cumpanasoiu

Ateliere de vară

Sălile de clasă nu au rămas goale deoarece educatoarele și învățătoarele le-au oferit celor mici
diferite activități de petrecere a timpului liber. Pe lângă joacă, distracție și pregătiri pentru noul
an școlar, cel mai important a fost timpul petrecut împreună și că cei mici au învățat să se poarte
respectuos unii cu alții. Printre numeroasele activități s-au numărat și discuții prin intermediul
cărora elevii au învățat cât de important este să îl asculți pe celălat.
Important pentru copii a fost și faptul că au mâncat împreună masa de amiază, pe care au putut-o
pregăti singuri în fiecare zi. Desigur cu puțin ajutor. Munca în bucătărie le-a adus mereu multă
bucurie. Este important să învețe să lucreze cu grijă și să gătească cu dragoste. Doar așa poate
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ieși o mâncare frumoasă și gustoasă..
Mulțumim din suflet Fundației Ameropa pentru sprijinul financiar acordat, datorită căruia am
putut realiza ceva atât de minunat!
Muzică

Noi, Irina Dancu (vioară), Ciprian Dancu (clarinet, flaut, percuție), Oana Badescu (flaut
transversal) și Johanna Reber (contrabas), ne bucurăm că putem continua orele de muzică cu
elevii din Roșia și că am putut continua și dezvolta orele de studiu muzical individual demarate
în anul 2006. Acest lucru a făcut posibilă exprimarea unei mari varietăți de sentimente prin
intermediul sunetelor. Din acest motiv toți elevii beneficiază de ore de muzică, iar cei care își
doresc cu adevărat să învețe un instrument au șansa să participe o dată pe săptămână la o oră de
vioară, contrabass, flaut, flaut transversal, clarinet sau saxofon. Johanna Reber ne povestește
mereu cu multă bucurie cum majoritatea elevilor care învață un instrument o roagă să le dea voie
să exerseze în fiecare zi.
Va fi minunat dacă reușim să înființăm în curând o mini-orchestră în care fiecare copil să își
găsescă locul în funcție de capacitatea și dorința lui.
Noi, cei trei muzicieni „externi“, mulțumim mult asociației „Schule für Romakinder“ și
întregului colectiv al școlii pentru sprijinul acordat. Dorim să îi mulțumim mult și Johannei
Reber pentru implicarea ei și entuziasmul cu care îi motivează pe cei mici.
Ciprian Dancu

Spectacol de Crăciun în cadru restrâns
Deoarce biserica evanghelică din Roșia a fost prea rece, iar hala firmei ecoART a fost prea plină,
a trebuit să găsim un alt spațiu de joc pentru spectacolul de Crăcium. Am avut o singură variantă
și anume cantina școlii noastre. Avantajul acestui spațiu au fost distanțele scurte, faptul că am
putut repeta în acest loc și faptul că era încălzit. Dezavantajele au fost scena neîncăpătoare și
faptul că la spectacol spațiul s-a supraîncălzit din cauza numărului mare de spectatori.
Bucătăreasa noastră Mihaela Beleiu a trebuit să aerisească bine încăperea după ce a terminat de
pregătit sarmalele în ziua spectacolului, iar după ora 17.30 i-am interzis să mai lucreze în
bucătărie.
Repetițiile pentru cele două spectacole ne-au adus multă bucurie, chiar dacă fecioara Maria a
trebuit să repete singură până în ultima săptămână, iar Adam a fost alungat din paradis din cauza
purtării proaste. Am reușit din fericire să găsim înlocuitori pentru ambele roluri. Dorim să îi
mulțumim mult fostului nostru coleg Florin Sava pentru faptul că ne-a sărit în ajutor în ultima
clipă și a salvat spectacolul!
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Un elev diin clasa a VIII-a a reușit să învețe rolul lui Adam în 5 zile și s-a descurcat foarte bine
la spectacol.
Ne bucurăm că am avut parte și în acest an de un spectacol reușit, de o masă delicioasă și de un
mic bazar în încăperile grădiniței.
Annette Wiecken

EVENIMENTE SPECIALE
Întâlnirea fondatorilor
În perioada 11 - 12 februarie 2017 s-au întâlnit pentru a doua oară prietenii mai vechi și mai noi
ai proiectului nostru educațional și social „Pro Rosia“. Moderatorul întregii întâlniri a fost Toni
Wirz.
Au participat următoarele persoane: din partea Asociației „ProRosia e.V.“, München: Walter
Kraus, Annette Wild, Christel Kaul, Günter Kaul, Rudolf Joost Meyer zu Bakum, din partea
Asociației „Schule für Romakinder“, Zürich: Claudio Bernasconi, Toni Wirz, Johannes
Wiecken, din partea „Asociației Waldorf Sibiu și Rosia“, Rosia: Ion Cumpanasoiu, Leila
Gabor, Johanna Reber, Annette Wiecken, Camelia Hampu, Teodora Cristea, Cristina Bejan,
Maria Filoftei. Au mai participat și Rainer Wolf-Schott (el și soția lui Christel ne ajută de un an
și jumătate cu întreținerea clădirilor noastre), Flavia Matei (arhitect, care ne oferă consiliere
profesională în perioadele de practică în colaborare cu asociația „ProRosia e.V.“,) și Anda
Ghazawi, care a tradus impecabil.
Întâlnirea a început cu cîteva impulsuri oferite de Günter Kaul. Prezentarea ținută de dânsul a avut
ca temă:
Unitate în diversitate.
Nevoia noastră de a găsi un plan de viitor se oglindește atât în tematica întregii întâlniri „Unitate
în diversitate“ cât și în încercarea de a formula direcțiile de dezvoltare. Dacă încercăm să
planificăm viitorul conform experiențelor trecute vom fi limitați de propriul trecut. Pe acele
persoane care se ghidează după „Futurum Exactum“ (lat. pentru viitor încheiat) Günter Kaul le
numește „Futurlinge“.
Este mult mai avantajos să ascultăm cu liniște ceea ce vine din viitor și să fim în locul potrivit la
momentul potrivit. Această atitudine este tipică pentru așa numiții “Adventlinge“. La fel de
important precum atitudinea noastră este să fim conștienți de tot ceea ce ne înconjoară, fără a fi
văzut ci doar perceput cu simțurile, așa numitul„Genios Loci“.
Günter Kaul își dorește să încercăm:
-

Să ascultăm cu adevărat tot ceea ce ne înconjoară
Să fim relaxați în interacțiunile noastre,
Să avem inițiativă pentru viața noastră.

Pentru început fiecare dintre cele trei asociații a făcut un rezumat al celor realizate și al
lucrurilor, pe care nu le-au realizat în ultimul an, după care am trecut la planuri de viitor.
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Discuții interne
Deoarece Annette Wiecken va fi nevoită să se retragă din activitatea ei în următorii cinci ani, va
trebui găsit un succesor. Important va fi să fie separate cele două domenii de activitate, cel
educațional și social de cel administrativ, pentru care au fost făcuți primii pași prin implicarea lui
Ion Cumpanasoiu.
Cu majoritate covîrșitoare s-a decis înființarea unei asociații umbrelă care să reprezinte toate cele
trei asociații și să ajute în luarea deciziilor.
Discuții cu diferiți oficiali
Sâmbătă au participat la discuții și noul primar, Ion David, noul director al școlii, Nicu Boriga
precum și fostul director al școlii, acum director al Centrului pentru Dezvoltare Continuă Sibiu,
Alexandru Dumbrava. Cu ei s-au abordat următoarele teme:
-

Dezvoltarea satului
Drepturi de proprietate asupra terenurilor din satul de jos
Măsuri de combatere a abandonului școlar
Înființarea unei școli profesionale

Atât primarul cât și directorul școlii și reprezentanții Asociației Waldorf Sibiu și Roșia sunt
conștienți de importanța înființării unei școli profesionale în Roșia. Însă deși 50% dintre
absolvenții de clasa a VIII-a nu continuă școala la Sibiu, ci așteaptă să împlinească 18 ani pentru
a lucra ca zilieri necalificați, nu am primit ajutor în demersurile noastre nici din partea
Inspectoratului Școlar Sibiu, nici din partea altor instituții. Însă noi suntem deciși să perseverăm
în ciuda tuturor piedicilor.
Discuțiile aprinse din cele două zile de întâlnire ne-au ajutat să concretizăm o viziune comună,
fapt care ne dă speranță.
Annette Wiecken

Grafitti, muzică și mișcare
Activitățile artistice din luna februarie 2017 au însuflețit întreaga școală. Ele s-au desfășurat sub
îndrumarea doamnei prof. Ulrika Eller-Rüte, a domnului Friedemann Geisler, precum și a
noului nostru oaspete Tarik Benchallal, care ne-a motivat pe toți, profesori și elevi deopotrivă, să
ne mișcăm.
Deoarece intenționam să decorăm partea interioară a gardului care împrejmuiește școala noastră
cu graffitti în luna aprilie, am rugat-o pe Ulrika Eller-Rüter să ne ajute să ne însușim această
tehnică. Astfel, elevii claselor V–VIII au realizat o serie întreagă de șabloane pe care le-au testat
pe mese. Această tehnică a fost ceva complet nou atît pentru profesorii cât și pentru elevii noștri,
însă doar câțiva elevi au rezistat până la finalul săptămânii, mulți dintre ei nereușind să se
acomodeze cu purtarea unei măști pe față.
Pentru a echilibra această tehnică nu foarte sănătoasă, elevii noștri s-au bucurat și de multă
mișcare.
Oaspetele nostru a fost și Juriel, fiul doamnei, de profesie tâmplar care a montat două uși pentru
ieșire în caz de urgență în cladirea școlii. Acest lucru a rezultat în obținerea autorizației de
funcționare din partea ISU.
Dorim să mulțumim mult pentru aceste zile pline de muzică, culoare și mișcare.
Simina Oltean, Dana Muntean
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Cursuri de perfecționare pentru limbi străine în Roșia
În luna aprilie a acestui an s-au întâlnit în școala noastră pe o perioadă de trei zile profesori de
germană și engleză din întreaga țară. Ambele cursuri au fost pregătite în avans împreună cu
participanții.
Toți profesorii de germană și engleză care au participat la cursuri au venit deschiși să învețe
lucruri noi, dar în același timp și dispuși să își împărtășească cunoștințele cu ceilalți. Din acest
motiv, dar și datorită faptului că majoritatea profesorilor se cunoșteau, s-a creat într-un timp
foarte scurt o atmosferă lejeră și familiară în care s-a lucrat foarte intens. Elementele practice
(cântece, poezii, jocuri) au fost repetate zilnic, după cum am stabilit anul trecut. Și spre marea
bucurie a tuturor participanților, am testat din nou o rețetă tipic englezească (Cornish Pasties) și
una germană (Schwäbischer Salzkuchen).
În cadrul ultimei ședințe am reușit să discutăm toate „întrebările deschise“ și să planificăm
cursurile pentru anul viitor. Astfel, toți profesorii au fost de acord să discutăm despre cele 12
simțuri.
La final toți profesorii s-au declarat foarte mulțumiți de acest curs.
Annette Wiecken

Relaxare împotriva violenței
Violența în diferitele ei modalități de manifestare reprezintă o realitate a societății în care trăim și
asta nu doar în România, ci în întreaga lume. Profesorii și părinții trebuie să intervină pentru a
preveni situațiile violente, care influențează în mod negativ dezvoltarea copiilor.
În luna mai a vent în vizită în școala noastră Reto Müller din Elveția pentru a lucra cu elevii
noștri din ciclul gimnazial în domeniul combaterii violenței. El a încercat să afle mai multe
despre situația elevilor, utilizând chestionare, iar apoi a încercat să îi aducă pe copii pe drumul
spre conștientizarea propriei persoane prin intermediul exercițiilor de relaxare, al jocurilor de rol,
al discuțiilor și al altor exerciții. Eleviilor le-a făcut deosebit de multă plăcere să lucreze cu Reto
Müller.
Pentru a obține rezultate pe termen lung trebuie însă să lucrăm în mod regulat cu elevii. Acesta a
fost motivul pentru care Reto Müller a revenit în octombrie pentru a ne arăta nouă, profesorilor,
diverse metode de lucru cu elevii. Ne-a avertizat însă că acest subiect presupune de multe ori
luarea unor decizii spontane.
Dorim să îi mulțumim mult lui Reto Müller, pentru că ne-a ajutat să găsim soluții de
îmbunătățire a acestei problematici și îi transmitem că este mereu binevenit în școala noastră.
Simina Oltean

Terapie prin muzică cu Laura Piffaretti
„Omul în terapia prin muzică și instrumentele cu coarde“
Cursul de perfecționare a început prin analizarea ritmurilor grecești ale vorbirii. Am avut ocazia
de a analiza în ce mod ne influențează diferitele ritmuri și combinații de ritmuri și care este rolul
acestora în munca cu copiii din școala noastră.
Care este rolul instrumentelor cu coarde și în ce mod ne influențează diferitele sunete? Un alt
aspect al cursului l-a reprezentat să încercăm să răspundem la această întrebare, să descriem ceea
ce simțim pentru a discuta în cele din urmă despre „stresul toxic și efectele sale“.
Pe tot parcursul acestui workshop am lucrat în mod practic. Laura Piffaretti ne vizitează și la
orele de terapie pentru a ne oferi consultanță și pentru a ne lămuri anumite probleme și
nesiguranțe..
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La final aș dori să îi mulțumesc din suflet Laurei pentru colaborarea frumoasă și deosebit de
fructuoasă. Ne bucurăm deja de următorul curs!
Johanna Reber

Curs de perfecționare pentru părinți, profesori și elevi cu Anton Kimpfler
„Drumul spre sine“, o prezentare pentru părinți și profesori
Omul se găsește pe sine în realționarea cu ceilați. Dacă nu avem parte de relații frumoase și de o
educație atentă, omul nu va putea să își atingă potențialul maxim. Dezvoltarea presupune o
educație care să ducă la nașterea unor sentimente frumoase și gânduri vii. O astfel de educație
înseamnă
- învățare prin descoperire
- artă
- creativitate
pentru a trăi în polaritatea umbrei și luminii, a experimenta sălbăticia instinctuală dar și înflorirea
sufletului și pentru a-și descoperi propria divinitate.
În viață avem nevoie atât de umbră cât și de lumină. Dacă nu există un echilibru între cele două
aspecte se poate dezvolta de exemplu un egoism exagerat sau o nevoie prea mare de a oferi
ajutor. Cu aceste cuvinte și-a încheiat domnul Kimpfler prezentarea la care au participat
numeroase mămici și foști elevi.
Îi mulțumim domnului Anton Kimpfler pentru prezentarea care ne-a dat speranță și ne-a motivat
să căutăm mai mult în noi înșine.
„Sensul vieții și al muncii; cum descopăr care este scopul meu?“
O întâlnire cu copiii
Deși ziua de vineri, 2 iunie, a fost zi liberă, șase elevi motivați din clasele a VII-a și a VIII-a au
venit să îl asculte pe Anton Kimpfler vorbind despre subiectul menționat mai sus.
Anton Kimpfler a făcut introducerea pornind de la un desen de pe tablă văzut cu o seară înainte.
În lumea noastră există regnul mineral, regnul vegetal, regnul animal și oamenii. Ca oameni ne
putem bucura de tot ceea ce ne înconjoară și suntem singurele ființe capabile să își depășească
limitele corpului fizic prin preocupări spirituale. De aceea omul, conștientizându-se pe sine, are
capacitatea de a se preocupa cu ceea ce îl înconjoară și de a prelua răspundere asupra propriei
vieți, pentru a-și găsi scopul. Când Anton Kimpfler le-a adresat elevilor participanți întrebarea cu
privire la ceea ce îi unește cu lumea spirituală, cu toții au răspuns că acela este locul în care se
află îngerii și Dumnezeu. De aici a pornit o discuție deosebit de interesantă cu privire la
experiențe avute de elevi cu îngeri și la relația dintre vise și lumea spiriuală.
Elevii i-au mulțumit la final lui Anton Kimpfler și au plecat plini de entuziasm acasă.
Johanna Reber, Annette Wiecken

Vizita lui Celine Miescher din partea Fundației Ameropa
În decursul ultimilor ani s-a dezvoltat o colaborare fructuoasa între asociația noastră și fundația
Ameropa. Persoana de contact responsabilă pentru asociația noastră este Celine Miescher cu care
avem o relație foarte bună. Ea participă cu mult drag la activitățile noastre și noi ne bucurăm de
faptul că ne vizitează în fiecare an.
Primul contact pe care l-am avut cu Fundația Ameropa a fost facilitat de Nicole Burckhardt
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pentru finanțarea construcției grădiniței. Între timp fndația se implică în următoarele activități ale
proiectului nostru educațional și social:
-

susținerea elevilor care merg în Sibiu la liceu
program after-school pentru elevii claselor 0–IV
cofinanțarea atelierelor artistice
excursiile elevilor

Este evident că susținerea primită din partea Fundației Ameropa face posibile activități
indispensabile în pedagogia noastră. Apreciem în special faptul că Celine Miescher ne susține în
continuare în ciuda micilor eșecuri pe care le-am avut în ceea ce privește elevii care au continuat
școala la liceele din Sibiu. Și ea, ca și noi consideră că este un succes dacă unul din trei elevi
care au început liceul la Sibiu, termină anul școlar. Din păcate un motiv pentru care elevii au
renunțat l-a reprezentat faptul că nu au fost integrați în grup de către ceilați elevi.
Dorim să îi mulțumim din suflet lui Celine Miescher și Fundației Ameropa pentru susținerea
susbstanțială și constantă.
Annette Wiecken

Practică observativă în Mannheim și München
Johanna Reber, Annette Wiecken și cu mine (Camelia Hampu) am avut onoarea de a vizita două
școli Waldorf, cu care colaborăm de mai mulți ani, în perioada 20 – 29 iunie 2017 în Germania.
Am petrecut primele trei zile în școala interculturală Waldorf Mannheim, unde am avut ocazia să
asistăm la orele claselor primare. Eu am fost entuziasmată să descopăr idei noi pentru diferitele
materii, în special pentru activitățile de practică din cadrul orelor de după-masa.
Un eveniment special l-a constituit sărbătoarea Sfântului Ioan, în cadrul căreia am dansat alături
de toți elevii și profesorii, după care am mers împreună într-un loc destinat activităților de timp
liber, care oferea un spațiu de joc imens și extraordinar structurat. Aici am fot întîmpinați de un
bufet cu „Fingerfood”.
Următoarele zile le-am petrecut în München în școala ”Rudolf Steiner” Schwabing, unde am
asistat la orele diverselor clase și la diferite materii. Am avut ocazia să observăm cum se
desfășoară orele de muzică, sport și lucru manual în această școală. Am participat și la orele de
euritmie. A însemnat o mare bucurie pentru noi să putem cunoaște mai îndeaproape metodele de
predare și materialele didactice folosite de către profesori.
Am învățat multe lucruri și tehnici de lucru inedite în această săptămână și sper să pot folosi
unele dintre ele în activitatea mea de zi cu zi.
Dorim să mulțumim din suflet școlilor pentru deschiderea de a ne accepta ca asistenți la ore și
pentru disponibilitatea de a ne caza și de a avea grijă de noi. De asemenea le adresăm
mulțumirile noastre și celor doi profesori Marie (München) și Zan Redzic (Mannheim), care s-au
ocupat minunat de șederea noastră acolo, ascultându-ne toate dorințele (speciale) și
transformându-le imediat în realitate.
Mulțumim mult și asociației „Pro Rosia”, care a suportat costurile călătoriei. Fără acest ajutor nu
am fi avut posibilitatea de a trăi aceste experiențe minunate.
Camelia Hampu

Workshop cu muzicieni rromi
În luna octombrie a acestui an școlar am avut bucuria de a-i avea ca invitați pe trei dintre cei
cinci muzicieni rromi care ne-au mai vizitat anul trecut alături de Volker Biesenbender. (vezi:
„Scrisoare deschisă” 2016). Miro (contrabas), Mirko (vioară) și Latzi (chitară) au înfrumusețat
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prin melodiile lor aniversarea de 20 de ani a școlii Waldorf Roșia, iar muzica lor colorată și
energică a răsunat în școala noastră o săptămână întreagă. Elevii claselor I-IV, dar și cei ai
claselor V-VIII au cântat zilnic alături de muzicieni și au învățat diferite cântece din folclorul
internațional rrom, ca de exemplu ”Imnul rromilor”. Majoritatea elevilor s-au bucurat foarte mult
de orele de muzică și fredonează până în ziua de azi cântecele învățate.
După masa Mirko și Latzi le-au predat elevilor interesați despre intrumentele lor. Elevii au fost
extrem de entuziasmați, iar muzicienii sunt siguri că printre elevii noștri se numără câteva talente
reale.
Vă mulțumim că ne-ați vizitat școala și pentru timpul frumos petrecut cu voi.
Leila Gabor

PRACTICANȚI ȘI SUSȚINĂTORI
Cea de a XIV a perioadă de practică socială a școlii Rudolf-Steiner-Schwabing
28 de elevi de clasa a XI-a au fost anul acesta în perioada 9 iunie -1 iulie 2017 în
România/Roșia. Pâna acum cea mai numeroasă grupă de elevi care a călătorit pentru a-și face
practica socială în micul sat rrom din 2002 încoace. Au existat numeroase sarcini și proiecte
pregătite dinainte, care trebuiau îndeplinite în cele trei săptămâni de practică. Flavia, care a
contribuit și anul trecut la lucrările de construcție în cadrul lucrării ei de diplomă, a fost prezentă
și de această dată. Alături de altă tânără arhitectă, Alexandra, a proiectat o casă de lut, menită să
ofere un spațiu de două camere pentru două familii.
După ce am ajuns în sat la finalul unei călătorii extenuante cu trenul (21 de ore), am descoperit
că pentru realizarea proiectului propus exista doar un spațiu deschis între două căsuțe, care a fost
creat dinainte prin demolarea vechii case de lemn aflate în ruină. Acest spațiu trebuia umplut cu
noua casă de lut destinată pentru două familii de vârste apropiate. Părinții erau de vârsta noastră.
Era planificată și crearea unui spațiu de joacă pe proprietatea școlii Waldorf Hans Spalinger și
tencuirea și zidirea mai multor case din sat.
Primele impresii după sosirea noastră în sat au fost într-adevăr copleșitoare. În ciuda acestor
impresii puternice datorate sărăciei oamenilor, am început lucrul chiar în prima zi după prânz. O
parte din grupa nostră a coborât din nou în sat pentru a începe construcția fundației împreună cu
Flavia, cealaltă parte a grupei a inceput cu planificarea spațiului de joacă, cu planificarea
modului de amenajare a zidului din curtea școlii și a tencuirii casei.
Cele trei grupe au inversat în fiecare luni șantierele în cadrul celor trei săptămâni, astfel încât
fiecare să fie activ pe toate locurile de muncă. În acest fel nu ne-am însușit doar cunoștințe
tehnice, dar am putut să cunoaștem și oamenii din sat. Viața lor este caracterizată de sărăcie și de
condiții incredibil de proaste de trai din punctul nostru de vedere, dar cu toate acestea simt
același ghinion sau noroc ca noi. Ca de exemplu Vali, un bărbat tânăr, care nu are o viață ușoară
în comunitatea lui. Ne-a ajutat la lucru, ceea ce a fost mai mult decât surprinzător. A lucrat la
case care erau construite pentru familii cu care nu avea nicio legătură. Și asta pe lângă lucrul
obositor pe câmp, pe care îl întreprinde pentru o fermă bio.
Cel care ne va rămâne tuturor în amintire este Laszlo, managerul de proiect de la fața locului. Un
bărbat care lucrează cât trei și care întâmpină fiecare problemă apărută cu „is okay“. Cu
siguranță ne vom aminti și de timpul petrecut în mod plăcut și amical alături de profesorii școlii.
Am încheiat construcția la roșu casei de circa 70 metri pătrați, am construit un loc de joacă (cu
mai multe căsuțe, poduri mobile, leagăne și bârne), am tencuit și zidit două case și am decorat
zidul din curtea școlii cu graffiti.
Am făcut multe lucruri și am ajutat mult în aceste trei săptămâni, am primit în schimb însă și
multe cunoștințe în ceea ce privește viața în sărăcie, speranța mică de viață rezultantă și ne-am
descoperit limitele noastre fizice și psihice, astfel încât nu ne rămâne decât să le recomandăm și
celorlalte clase practica în România.
Jeremias Mayer
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Dragi elevi și profesori din München, vă mulțumim din suflet pentru implicarea voastră în sat și școală.
Graffiti-urile de pe zidul școlii și complexul de cățărat din noul loc de joacă al grădiniței sunt minunate și
le aduc bucurie zi de zi copiilor. După părerea noastră implicarea voastră reprezintă o reușită și ne
bucurăm deja de grupa care va veni la noi anul viitor. Vă dorim toate cele bune pe viitor din partea
întregului personal al școlii.

Rainer Wolf-Schott, administratorul nostru „extern“
Rainer Schott ne-a ajutat și în acest an școlar la lucrările de reparație din clădirile școlii. Cu acest
scop ne-a vizitat de două ori în februarie și în octombrie, iar de fiecare dată s-a implicat cu
desăvârșire în lucrările meșteșugărești: a reparat parchetul din sălile de clasă din pavilion, a
construit un perete de rigips în grădiniță, a reparat uși și multe altele. Pe lângă acestea a montat
împreună cu Alfred Wiecke parchetul în sălile de la etaj ale cantinei și a reparat scara de intrare
în pavilion.
Cu ajutorul unei donații consistente din partea asociației ”Schule für Romakinder” am putut
achiziționa lămpi, pe care el le-a putut înlocui cu cele defecte din sălile de clasă din ale
grădiniței.
Un sincer mulțumesc lui Rainer Schott și Alfred Wiecken. Ne-am bucurat mult de ajutorul
vostru.
Ion Cumpanasoiu

Anselm Herold
Anselm Herold a încheiat în luna septembrie 2017 practica voluntară în școala noastră Waldorf
„Hans Spalinger“ Rosia/Rothberg. Scopul acesteia a constat în a afla cât mai multe despre
instituția noastră și în a ajuta efectiv. Avea deja cunoștințe de bază de comunicare în limba
română. Le-a aplicat pe acestea cu succes și cu multă bucurie.
A asistat la grădiniță, la orele claselor 0/I și a II-a și le-a ajutat pe educatoare, respectiv
învățătoare. A executat mici reparații și ne-a ajutat la pregătirile pentru aniversarea noastră.
Pentru toate activitățile a manifestat mult interes și a îndeplinit toate sarcinile pe cont propriu.
A intrat foarte ușor în contact cu elevii și profesorii și a fost un musafir foarte apreciat în toate
domeniile de activitate. Spre încântarea elevilor s-a jucat în multe pauze cu ei jocuri cu mingea.
Îi mulțumim din suflet pentru ajutorul său și ne-am bucura să îl avem din nou printre noi. Îi
dorim pentru viitor numai bine și mult succes.
Annette Wiecken

CAMPANIA DE CRĂCIUN A ȘCOLII RUDOLF-STEINER MÜNCHEN
Cu foarte puțin timp înainte de trimiterea acestei ”Scrisori deschise” am primit minunata veste de
la Walter Kraus, profesor la școala Rudolf-Steiner-Schwabing, că membrii școlii din München
au donat atât de mulți bani pentru ”Campania de Crăciun Roșia”, încât fiecare elev și colaborator
a primit câte o plasă de Crăciun umplută din belșug. Bucuria în familiile noastre va fi din nou
imensă!
În numele familiilor din școala noastra și al tuturor colaboratorilor un mare și sincer
mulțumesc!

PLANURI DE VIITOR
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Februarie

Întâlnirea fondatorilor în Rosia/Rothberg

Aprilie

Curs de perfecționare pentru limbi străine

Mai

Cursuri cu Anton Kimpfler

Iunie

Curs de perfecționare pentru limbi străine

URĂRI PENTRU NOUL AN

Urăm colegiilor noștri, prietenilor de aici și de departe și sponsorilor
noștri, sărbători de Crăciun pline de pace și un An Nou bun, în care
să schimbăm ceva pentru oamenii din Roșia și să desfășurăm
activități orientate către dezvoltare, aducându-ne astfel contribuția
la o dezvoltare pașnică în lume.

Colaboratorii școlii Waldorf„Hans Spalinger“ Rosia/Rothberg și conducerea
asociației Waldorf Sibiu/Hermannstadt și Rosia/Rothberg
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