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1.Care a fost traseul educaţional şi profesional urmat dupa absolvirea Liceului
Waldorf ?

După absolvirea Liceului Waldorf am absolvit Facultatea de Informatică
din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza.
2. Ce v-a plăcut cel mai mult în şcoala Waldorf din Iaşi?

Faptul că nişte oameni deosebiţi şi-au dedicat vietile educaţiei noastre.
Le sunt foarte recunoscător până şi astăzi, doisprezece ani mai târziu,
când puterea mea de a înţelege lucrurile pe care le-au facut pentru noi
este considerabil schimbată. Pe atunci nu înţelegeam ce înseamnă
responsabilitatile, ce înseamnă problemele vieţii de zi cu zi şi cat de
uşor este să laşi aceste probleme să-ţi afecteze viaţa profesională. Dar
acum, uitandu-mă înapoi, nu reuşesc să găsesc nici o urmă de aşa
ceva. Îmi amintesc cu drag de infinita răbdare de care au dat dovadă,
de grija şi de caldura cu care ne-au înconjurat şi încurajat eforturile.
Am vazut foarte mulţi profesori înainte de-a veni la Liceul Waldorf, şi
am vazut mulţi şi după ce-am terminat liceul şi pot spune că nu am
mai intâlnit nicaieri altundeva oameni mai responsabili, cu lecţiile mai
bine pregătite, cu o dorinţă mai mare de a transmite cunoştinţe şi de a
produce înţelegere în mintea unui elev, decât am văzut la Waldorf.
Rareori, atunci când eşti pe băncile şcolii sau ale facultăţii, îţi dai
seama că omul din faţa clasei a pregatit lecţia pe care o predă, cu
minuţiozitate şi cu coştiinciozitate. Lucrul acesta l-am întâlnit la
Waldorf zi de zi. Îmi dădeam seama de acest fapt, cu mintea mea deatunci. Cred că aceasta a înseamnat enorm de mult. Îmi amintesc şi
acum de lecţiile anumitor profesori şi de multe ori sunt uimit câte
lucruri ştiu de la ei. Lucruri de cultura generală, de istorie universală
lucruri care-ţi sunt de folos în viaţa de zi cu zi. Ceea ce au transmis ei
a fost mai mult decat "programa". A fost o lecţie de viaţă, o lecţie de
comportament, o lecţie de demnitate şi respect de sine, lucruri pentru
care le sunt infinit recunoscator si astăzi. Mare parte din ce sunt eu
astazi s-a format atunci, în anii aceia în care fiinţa umană este atât de
receptivă şi totodată vulnerabilă. De multe ori mă gândesc că au fost
mândri de noi şi că pentru ei această răsplată este mai de preţ decât
oricare alta.

3. Dacă aţi fi din nou copil şi aţi putea opta, în ce măsură aţi opta astăzi pentru
Waldorf?

Poate că este de ajuns să alăturăm două fotografii, una făcută într-un
Liceu Waldorf şi alta dintr-o sală de clasă din învăţământul tradiţional
(fotografie facută în unul din liceele "de elita" ale Iaşilor):

Să lăsăm poate cititorii să decidă în care din aceste două medii ar dori
sa se dezvolte copii lor.
De asemenea, cred că o întrebare mai potrivită şi mai relevantă este,
dacă aţi avea acum un copil, l-aţi da sau nu la Waldorf?
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?

Faptul ca m-au lăsat să mă dezvolt în direcţiile pe care eu le
consideram interesante pentru mine şi nu au încercat să mă încadreze
în vreun tipar.
Profesional, direcţia în care m-am îndreptat a fost complet opusă
profilului liceului: Liceul Waldorf este un liceu de umană iar informatica
este de departe unul dintre cele mai "reale" domenii. Cu toate astea,
bazele de care am avut nevoie ca sa ma pot dezvolta în această
direcţie au fost acolo. Cunoştinţele fundamentale şi înţelegerea
noţiunilor matematice au fost puse în timpul liceului şi m-am servit de
ele pe tot parcursul facultăţii. După mulţi ani în domeniu, poziţia pe
care sunt angajat acum este cea de Software Architect într-o firmă

Olandeză de Software Development cu peste 300 de angajaţi. Din
punct de vedere tehnic nu cred să existe o poziţie mai înaltă.
Chiar dacă direcţia pe care am ales-o eu a fost complet diferită de
profilul liceului, aspectele umaniste au încă un foarte mare rol in viaţa
mea. De exemplu la Waldorf se studiază flaut timp de 10~15 minute la
începutul fiecarei zile. Efectul cumulat de-a lungul a 6 ani (clasele VIIXII) este uimitor. Îmi pare rău ca nu am avut 12 ani la dispoziţie. Şi
astăzi, aproape în fiecare zi, cânt la flaut (lateral acum) şi la pian.
Acestea sunt lucruri care te deconectează, care te fac să te relaxezi şi
mai ales, care-ţi dau posibilitatea să înţelegi viaţa şi lumea
înconjurătoare şi altfel. Se spune că fiecare limbă pe care o cunoşti îţi
oferă o perspectivă unică asupra vieţii. Cred că şi muzica se poate
încadra în aceeaşi categorie.
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?

A existat doar regretul că Educatia Waldorf nu a existat mai devreme
în România. În 1993, fraţii mei, amandoi erau deja la Waldorf în clase
mai mici, dar clasa a 6-a înca nu se "înfiinţase" . Înfiinţarea fiecarei
clase a fost o mare luptă cu ministerul învăţământului şi de fiecare
dată la sfârşitul anului şcolar nu ştiam dacă vom mai putea contiuna în
acelaşi sistem. De asemenea, sunt de parere că mare parte din
problemele de imagine pe care le are astazi sistemul acesta de
învăţământ sunt cauzate de acelaşi minister.
Către colectivul de profesori ai Liceului Waldorf, vreau să transmit o
încurajare, chiar daca nimic mai mult: Ştiu că v-a venit de multe ori
foarte greu să faceţi ceea ce făceaţi şi ştiu că a fost nevoie de mult
sacrificiu personal. Dar efortul şi atenţia de care aţi dat dovadă sunt
pentru mine, cel mai de preţ dar pe care l-am primit vreodată.
Cu tot dragul,
Şerban

