700334 - str. Ciric nr.23 A
tel.: 0040-232-472000
www.waldorf-iasi.ro
e-mail: waldorf_iasi@yahoo.com

VOCEA ŞCOLII

VOCEA
SCOLII
pentru
profesori,
părinţi şi elevi

FOAIE INFORMATIVA

AN 7 NR. 6-7
IANUARIE—FEBRUARIE 2013

Gânduri la aniversarea şcolii
Biografia unui om ca şi cea a unei colectivităţi este ca un drum cu multe
semne de circulaţie: „accelerează”, „încetineşte”, „opreşte”, „interzisă
trecerea”, dar mai ales cu multe întâmplări: un om, un câine, o frunză
căzută din copac, naşterea, moartea… şi toate au în spatele lor un înțeles
mai profund care aşteaptă să fie descoperit. Iar dacă te opreşti şi îţi iei
timp de cugetare eşti răsplătit din plin: ieşi de pe drumul bătătorit, ba
uneori te trezeşti zburând acolo unde până atunci te târai.
Un astfel de zbor a cunoscut gândul meu la întâlnirea cu învățătura lui
Rudolf Steiner, dar mai ales cu metodele lui de cunoaştere, de cercetare,
care depăşesc perimetrul lumii pur fizice, intrând cu îndrăzneală în domeniile lumii spirituale. Un orizont nebănuit până atunci mi s-a deschis
şi odată cu el forţe sufleteşti latente au ieşit la suprafaţa fiinţei mele.
Din aceste forţe a luat naştere şcoala Waldorf din Iaşi, în septembrie
1991, forţe hrănite de atunci încoace de lumina antroposofiei steineriene, lumină sub care copilul este
văzut la adevăratele dimensiuni cosmice, ca „entelehia”- fiinţă care îşi poartă scopul, ţelul în sine însăşi
şi pe care noi, - educatorii - părinţi şi dascăli - avem datoria sacră de a o conduce spre ea însăşi, până
când ea poate să se manifeste liber în ceea ce are mai deplin ca om în ea.
Fie ca acest ideal să fie susţinut în continuare de strădania noastră, a tuturor, de căutare a adevărurilor
vieţii, de cultivare a valorilor morale şi de a păstra legături tot mai vii cu spiritul tutelar al acestei instituţii educative: Rudolf Steiner, născut la 25 februarie (27 februarie, data oficială, a botezului) 1861, dată la care noi, iniţiatorii, ne-am hotărât să serbăm anual Zilele şcolii noastre.
La mulţi ani frumoşi împreună!
Verginia Petrovici
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Credeam că timpurile vitrege, plecările în „alte țări de soare pline” sau o mai vagă
simț ire pentru ce au fost cândva anii de școală îl va lăsa să treaccă pe 2012 fără a ne mai
aduce laolaltă foști elevi și profesori, spre amintirea lui 2002.
Un pumn de inimoși au lăsat de rușine aceste bariere și iată-i pe adunați cu uimire în
cea mai inspirantă sală de clasă.
Gustări neconvenționale, covrigi, eugenii și fructe arvunite pe loc de la chioșcurile din
împrejurimi și o firească readucere în minte a faptului că ne-am aflat o vreme împ reună.
Vlad Stoica, tatăl Constantinei de la clasa a III-a, și-a pus foștii colegi să mai rostească încă o dată „zicerea”, versuri men ite să adune mintea și vigoarea învățăcelului la
început de zi (Și totuși au ținut-o minte în bună măsură).
Aflăm apoi câte ceva din v iața fiecăruia. Unii sunt încă absorbiți de carieră, alț ii
au chiar și trei copii până în prezent, majoritatea căsătoriți iar simțământul tuturor este că
vremea s-a scurs ca-n vis.

profesor Adelaida-Anca Tarnoveanu
continuare pag.3
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Spiritul sărbătorilor de iarnă

Serbarea de Crăciun

Pe data de 23 Decembrie, a avut loc Serbarea de Crăciun a
Liceului Waldorf, la teatrul Luceafărul. La acest eveniment au
participat elevi de la clasele primare până la cele de liceu,
resușind împreună să aducă atmosfera Crăciunului mai aproape
de spectatori. Au fost prezentate minunate mo mente de mu zică
clasică, dar și modernă; mo mente de dans coordonate de Adrian
Ioniță, introduse într-o scenetă de teatru intitulată “Sunt o mică
ticăloasă”.
A fost creată o atmosferă de familie atât în t impul repetițiilor
cât și în timpul desfășurării evenimentului. A m fost încercați de
emoții puternice: bucurie, nerăbdare, entuziasm, dar și de
dorința de a face totul ca la carte ca să putem arăta celor drag i
munca noastă de câteva săptămâni.
Ca în fiecare an au fost împărțiț i colacei delicioși și portocale parfu mate pe care le-am primit ca pe o mulțu mire pentru
profesor diriginte Simona Hrap munca depusă. Aplauzele de la final ne-au u mplut sufletul de
bucurie, satisfacție și de un sentiment care cu greu poate fi descris în cuvinte.

La sfârşit de an cu toţii ne încărcăm de spiritul sărbătorilor
de iarnă şi îl aşteptăm pe Moş Crăciun.
Elevii clasei a V-a au reuşit chiar să pună în scenă piesa
naşterii Do mnulu i pe care cu multă emoţ ie au prezentat-o părinţilor în ziua de 18 decembrie 2012. A fost o atmosferă de sărbătoare, de bucurie şi armon ie. Ei s-au susţinut unii pe alţ ii şi au
creat un grup armonios dedicat în totalitate misiunii pe care o
aveau, aceea de a întruchipa personaje dintre cele mai iubite de
copii. Apoi la spectacolul de Crăciun de la Teatru l Luceafăru l
aceeaşi elevi au avut bucuria de a urca pe scenă şi a cânta colinde.
Toate aceste activităţi ne-au unit ca şi grup şi ne-au făcut să
trăim sărbătorile cu şi mai multă bucurie.
Părinţii au fost alături de noi împărtăşind împreună bucuria Crăciunului.

Andrada Chiriță, clasa a X-a

Simularea examenelor de Bacalaureat şi a Testării Naţionale
În perioada 11- 14 decembrie 2012 a avut loc simularea examenelor de bacalaureat şi a testării naţionale.
Elevii claselor a VIII-a şi a XII-a au avut posibilitatea de a fi evaluați la probele specifice examenelor pe care le vor susţine în
vara anului 2013: Matemat ică şi Limba şi literatura ro mână, clasa a VIII-a, respectiv: Limba şi literatura ro mână , Istorie , Geografie
şi Sociologie, clasa a XII-a.
Participarea a fost de 100 % la clasa a VIII-a şi de 75% la clasa a XII-a. Rezultatele au fost în concordanţă cu noţiunile acumu late de elevi în acest timp. Cei care nu au obţinut note de trecere vor avea de recuperat şi
muncit mai mult în semestrul al doilea. Adresăm felicitări elevilor care au tratat cu mare
seriozitate aceste simu lări şi au obţinut rezultate excelente.
Următoarea sesiune de simulări va avea loc în perioada 18- 22 februarie 2013.
Mult succes!

profesor Ichim Mihaela
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Călătorie prin Europa!

sfârşitul serbării, atât ei cât şi copiii lor, s-au delectat cu

Serbarea de sfârşit de epocă a clasei a V-a, desfăşurată bucate alese specifice ţărilor prezentate.
Mulţumesc domnului profesor Popa Daniel care ne-a
în data de 7 februarie 2013, a fost una extrem de emoţionantă deoarece elevii acestei clase au susținut pentru părin- ajutat în pregătirea momentului de început al serbării, reţii lor câteva prezentări cu temă geografică, într-un fel care prezentat de câteva cântecele din diverse ţări europene.
i-a onorat. Practic, elevii au fost adevăraţi ghizi turistici

De asemenea, ne-au onorat cu prezenţa d-na profe-

pentru părinţii lor. Epoca de geografie a cuprins prezenta- sor Popa Elena, fostul învăţător al clasei şi d-na profesor
rea continentului european iar tema serbării a fost: Hrap Simona, diriginta clasei.
„Călătorie prin Europa”!

Felicitări din toată inima copiilor şi sper să rămână

Bucuria mea a fost extraordinară deoarece elevii m-au la fel de entuziaști şi în clasele următoare.
ascultat şi au făcut prezentări libere în ciuda vârstei lor
extrem de fragede iar posterele prezentate sunt demne de

profesor geografie, Mihaela Ichim

expoziţie. Părinţii au fost foarte încântaţi deoarece a fost o
premieră să-şi vadă copiii într-o asemenea ipostază. La

O escapadă eminesciană
Marți, 15 ianuarie, cu ocazia împlinirii a 163
de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, ne-am gândit în timpul orei de limba româna să "tragem o fugă"
până la muzeul Eminescu din Parcul Copou (Casa de
cultură Mihai Ursachi). Acolo, totul părea pustiu,
poate era prea dimineață pentru un act comemorativ,
cu excepția unui cuplu de bătrânei care-și retrăiau
amintirile plimbându-se pe lângă teiul poetului.
La intrarea în muzeu ne-a întâmpinat o doamnă care a fost foarte încântată să ne împărtășească din
cunoștințele sale despre OMUL, POETUL și PUBLICISTUL EMINESCU. În vitrine erau expuse manuscrise vechi, multe dintre ele fiind cu caractere chirilice. Pereții erau plini de imagini nostalgice ale
Iașiului de odinioară.
Am fost plăcut surprinsă să văd la etajul muzeului o expoziție despre istoria teatrului. Obiectele expuse acolo m-au fascinat. Pornind de la bijuterii cu pietre prețioase, evantaie dantelate, tabachere și pipe și până la costumele originale purtate în prima piesă de teatru jucată la Naționalul din Iași. Vreau să
menționez că primul teatru a fost construit la Iași, “TEATRUL MARE de la COPOU”, care a fost distrus de un incendiu în noaptea de 17-18 februarie 1888.
Când am ieșit din muzeu, parcul clocotea de această dată de lume, făcându-se pregătiri pentru depunerea de coroane la statuia lui Eminescu. O paradă de costume vechi a însuflețit atmosfera. Din păcate,
atunci când începea adevăratul spectacol, pentru noi escapada lua sfârșit.
Cu toate că multe din lucrurile povestite despre poet noi le știam deja, a fost o experiență frumoasă
și de asemenea expoziția istoriei teatrului a fost o premieră care ne-a încântat.
Pot spune că această mică pauză de la studiul romanelor interbelice ne-a bucurat inimile.
Patricia Ionescu, clasa a XII-a
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Încerc sfială în fața maturității și prospețimii lor. „Et in Arcad ia ego”/ „Și eu am fost în Arcadia”. Îmi pierd cu mva stăpânirea de sine pe care dascălii o au de fapt prin forța împrejurărilor. Astăzi ne lăsăm purtați... Azi tinerii „fac jocul” și noi ne
lăsăm purtați cu amuzament și nostalgie.
Și fără veste vin colindători la ușa noastră. Sunt copii din cor și profesorul Daniel Popa care ne aduc pe toți îndărăt, în
timp. De data aceasta pot spune și ei, foștii noștri dragi elevi: „Și noi am fost în Arcadia”...Și noi pregăteam cântări de Crăciun, și noi aveam asemenea chipuri inocente. Clipa nu-i departe și totuși e.... Acolo, în sala de clasă, corul celor mari a răsunat mai vibrant ca la teatrul Luceafărul. O generație oglindindu-se în cealaltă; și reciproca e valabilă.
Cu gândul la cei ce n-au izbutit să vină ne-am despărțit „ru megând„ fiecare crâmpeie din anii care ne-au pus împreună,
elevi și p rofesori. Tuturor le-a m menit de bine pentru ce va urma.

Inglorious Bastards
CRONICĂ DE FILM

Lansat în 2009, filmul celebru lui Quentin Tarantino este până în prezent cel mai mare
blockbuster al regizoru lui american, acu mulând un venit total de 330.000.000 $.
Pelicula ilustrează povestea unui pluton de gherilă, condus de Aldo "The Apache" (un
Brad Pitt cu accent de Alabama), în misiunea sa de a provoca daune cât mai mari armatei celui de-al Treilea Reich pe teritoriul Franței ocupate. Totuși, trebuie menționat
faptul că filmul surprinde și un fir narativ secundar. Este vorba despre povestea
Shoshonnei, o evreică ce a reușit cu mva să scape din mâinile unei b rigade SS conduse
de "Oberfeldwebehlul" Hans Landa ( Cristoph Waltz în cele mai bune momente ale
carierei sale).
Trecut prin viziunea sa, filmu l lu i Tarantino reușește să redea în amănunt aspectele sociale ale unei Franțe aflate sub teroarea germană. Uneori imagin ile reproduc, cu detalii din abundență, macabrul și oroarea războiu lui. Totodată însă, satira este
nelipsită, fără îndoială o marcă a regizoru lui Tarantino. La fel ca și în Pu lp Fiction sau în Reservoir Dogs, sfârșitul d in
Ing lorious Bastards e cât se poate d e neașteptat ,surprin zând în mod p lăcut, ev ident, aud iența.
Vă invit să-l urmăriți, la noi a fost "de efect" !

Mihai Dudu, clasa a XII-a

PROGRAM ZILELE ȘCOLII
SÂMBĂTĂ - 23 februarie 2013 (16 00-21 00)
BALUL PRIMĂVERII !!!
La Cafeneaua GLAM
- parterul Hotelului IL PRIMO (în spatele Facultății de M ecanică)
* PRIMA ZI D E CĂS NICIE - adaptare după I.Băieșu - clasa a X-a
- coord. Olimpia Popescu și M ihaela Balan
* ECHILIBRIS TICĂ!!! - clasa a VII-a
- coord. Liliana Anton și Claudiu Doru
* MUZICĂ Ș I DANS
- coord. Petrică Turbatu
* S URPRIZE Ș I VOIE BUN Ă
NU UITAȚI: ținuta de BAL este OBLIGATORIE !!!

LUNI - 25 februarie 2013
900-1000, 1030-1130
* FATA BABEI Ș I FATA MOȘ NEAGULUI - adaptare după I.Creangă -clasa a VI-a
- coord. Liliana Anton și Agnes Lăzarescu
1100-1300
* RUDOLF S TEIN ER - prezentare PowerPoint - clasa a XI-a
- coord. Cerasella Naumcieff
1300-1400
* EDUC ATIE PENTRU VIITOR. PEDAGOGIA WALDORF
- coord. Adrian Condrea
de la ora 1700
* La ATENEUL TĂTĂRAȘ I
- MOM ENT M UZICAL
- coord. Daniel Popa
- SUITĂ DE DANSURI
- trupa de dansuri a școlii coordonată de Andrei Ioniță
- SÂNZIANA ȘI PEPELEA
- adaptare după V.Alecsandri (trupa de teatru a școlii coordonată de Alina și Constantin Pușcasu)

