GROSU ANA-MARIA (căs. Lăpuşneanu)
Absolventă a clase a XII-a în 2003
1. Care a fost traseul educaţional şi profesional urmat după absolvirea Liceului
Waldorf ?

Am absolvit în 2011, Universitatea de Medicina si Farmacie,
Gr.T.Popa, Iasi, cu media 9.77.
2. Ce v-a placut cel mai mult în scoala Waldorf din Iaşi?

Culorile
Atmosfera de basm şi poezie
Înţelegerea şi atenţia care ni se acordă fiecaruia în parte
Doamna Dirigintă, Adelaida Tarnoveanu
Cu siguranţă, sunt foarte multe elemente care şi-au pus amprenta
asupra dezvoltarii mele, însă anii de şcoală petrecuţi la Waldorf sunt
mai mult o stare şi mai puţin cuvinte.
3. Dacă aţi fi din nou copil şi aţi putea alege, în ce măsură aţi opta astăzi pentru
Waldorf?

În măsura în care aş şti că lucrurile vor fi cel puţin la fel de
frumoase cum au fost atunci. Waldorf-ul este pe lista opţiunilor
mele pentru când vor ajunge la vârsta şcolară copii mei (3 ani fetiţa
si 1 an băieţelul).
4. Care credeţi că sunt cele mai importante efecte favorabile pe care pedagogia
alternativă le-a avut asupra voastră, în plan personal şi în plan profesional?

M-a ajutat sa vad lumea în culori, să nu îmi fie frică să spun ceea ce
cred, să am o opinie pe care sa o pot susţine.
5. Au existat motive pentru care aţi regretat vreodată faptul că aţi fost şcolarizat
la Waldorf? Dacă da, când, unde şi cum s-a întâmplat să aveţi acest regret?

Un singur moment – cand am ajuns la facultate, în anul 1, în prima
sesiune, la primul examen – anatomie, când profesorul, un tip
foarte exigent, nu a apreciat pe cât aş fi crezut eu că o va face,
faptul că şi eu pot avea un cuvânt de zis. Veneam dupa 10 ani
petrecuţi în “familia” Waldorf, unde am fost ţinuţi relativ în puf,
unde ne cunoşteam reacţiile între noi – profesori/ elevi. A fost cu

adevărat un şoc să constat că aici nu eram considerata “o valoare”.
Pe parcurs însă mi-am gasit locul.

