An
An 4,
4, nr.9
nr.9 ––10
10

Vocea
Şcolii
pentru
profesori,
părinţi şi elevi

MAI
MAI--IUNIE
IUNIE 2010
2010

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

VOCEA ŞCOLII
FOAIE INFORMATIVA

Gânduri la terminarea liceului
Cursul
festiv al
clasei
a XII-a va
avea loc în
ziua 8
iunie.
Cursul
festiv al
clasei
a VIII-a
are loc în
ziua de 9
iunie.

CUPRINS
MESAJ CĂTRE
ABSOLVENŢII

Mai sunt doar câteva zile şi încă un calendar din viaţă s-a umplut şi-i face loc următorului. Încă un final urmat de un nou început. Încă un timp în care ne uităm în urmă şi
tragem linie, ne uităm înainte şi planificăm. Am impresia că în ultima vreme timpul se
grăbeşte tot mai tare să se scurgă… şi totuşi nu mai avem timp să ne gândim de ce şi
cum.
Mă gândesc la prima mea întâlnire cu această scoală, în care mi s-a oferit şansa unui
nou început, mi s-a oferit şansa de a învăţa să primesc şi mai ales să ofer. În această
şcoală, printre aceşti oameni minunaţi, atât colegi cât şi profesori am învăţat cele mai
multe lecţii de viaţă. Am învăţat că e foarte uşor să tragi concluzii, să teoretizezi, să judeci, să discuţi pe diferite teme, însă când vine examenul punerii în aplicare puţini sunt
cei care îl trec. La un moment dat cineva mă întreabă dacă regret vreun lucru pe care nu
am reuşit să-l realizez în viaţă, la care eu i-am răspuns că poate unul dintre cele mai mari
regrete este că nu am putut învăţa în această şcoală încă de mică, drept pentru care copii
mei, copiii copiilor mei cu siguranţă vor cunoaşte încă de mici tainele unei şcoli Waldorf,
în care mi-am dat seama că nu notele de zece sunt cele care ne fac mai buni, nu diplomele
de la diferite olimpiade ne fac să fim învingători,ci pur şi simplu felul nostru de a fi.
Acum, la sfârşit nu-mi rămâne decât să mulţumesc tuturor profesorilor pentru tot,
pentru că m-au ajutat să ajung până aici şi pentru-că datorită lor sunt pregătită să întâlnesc lumea largă. Dar totuşi, nu există şi o facultate Waldorf?
Isaura Mertic, absolventă 2010
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Prima promoţie a
Liceului Waldorf Iaşi va
avea aniversarea
a 10 ani,
sâmbătă
14 august 2010,
ora 10.30, la şcoală.

Vă aşteptăm cu drag!

VOCEA ŞCOLII

Mesaj către colegii din cla- fuma ţi, nu beţi! Nu intra ţi în antu- consecvent şi vei vedea că primul
raje periculoase! Anton
an de liceu îţi va plăcea. Lidia
sa a VIII de la cei din
 Feri ţi-vă de mijloacele de  Să vă strădui ţi să deveni ţi
clasa a IX-a
spălarea creierelor! Faceţi orice un colecti v uni t, să va înţelegeţi
 Primul an de liceu este nema- activi ta te cu zâ mbetul pe buze! bine şi să nu lipsiţi de la ore. Oana

ipomeni t! Descoperi lucruri noi,
pricepi mai bine lumea din jur şi pe
tine însuţi. Cristi
 Mul te lucruri se adună, ti mpul trece prea repede, si mţi uneori
că te sufoci şi că progresezi prea
lent. Anoni m
 La liceu te si mţi mai ma tur,
mai responsabil şi mai liber!! Anonim
 E mai frumos decâ t mă a ştepta m, dar ai mai mul te responsabilităţi . Teme mai dificile, profesori mai severi... Să nu lipsi ţi că vă
faceţi probleme inutil! V-o spun din
propria experienţă . Distra ţi-vă,
învăţa ţi, respec ta ţi-vă! Ilinca
 Nu vă lăsa ţi d e învă ţa t! Nu

Preţui ţi orice secundă, chiar şi momentele petrecute ci tind o carte!
Timpul nu se mai întoarce. Dan
 Trecerea la liceu e dificilă,
dar avem profesori înţelegă tori,
calmi şi prietenoşi care ne a jută.
No name.
 Fiţi opti mi şti, încreză tori şi
să aveţi voinţa de a face ce trebuie. Atunci va fi uşor. Alina
 E frumos senti mentul că nu
mai eşti privi t ca un copil, dar asta
cere să fim şi mai responsabili.
Geanina
 Intrarea în liceu e ca şi cum
ai începe o al tă viaţă . Alege ce vrei
să devii, munceşte în acea direc ţie

 Clasa a IX-a î ţi aduce noi
colegi, poţi lega noi prietenii, cunoşti al ţi profesori. E frumos!
Teona
 Succes şi urma ţi -vă visurile!
 A fost o experienţă f rumoasă, diferită de tot ce a m trăi t până
acum. Si mt că m-a m ma turiza t, că
am învă ţa t lucruri noi şi interesante. Cri stian
 Formarea ca om e lucrul cel
mai i mportant ca re si mţi că ţi se
întâ mplă. Există mai mul tă liberta te şi ti mp ca să reflec tezi asupra
viitorului tău. Tudor

Muzică
şi
arte
vizuale
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Formaţia de Blocklöte a Liceului Waldorf alcătuită din copii ai claselor VI-VIII a
participat la Concurs ul Inte rnaţional de Interpretare Vocală şi Instrumentală “Ofrandă
Sunetului” secţiunea muzică clasică organizat la Palatul Copiilor în pe rioada aprilie-mai
2010 obţinând pre miul I - etapa judeţeană şi premiul II – etapa internaţională.
În data de 10 mai elevii claselor a VI-a, a VII-a şi a IX-a coordonaţi de prof. Angela Diaconu şi Floricica Morariu au participat la vernisajul expoziţiei de pictură cu te ma
„Starea de eliberare” susţinută de studenţi de la Facultatea de Arte Plastice Decorative şi
Design, secţia pictură. Vernisajul a beneficiat de un moment artistic s usţinut de Formaţia
de blockflöte a şcolii noastre.
De asemeanea, formaţia liceului nostru a participat la Concursul Naţional de Muzică – etapa zonală ce s-a desfăşurat în data 14 mai la Sala de Festivităţi a Casei de Cultură din Botoşani, activitate susţinută financiar de Asociaţia Waldorf, căreia îi aduce m
mulţumiri pe această cale.
Munca copiilor a fost răsplătită cu bucuria pre miului I.
prof. Daniel Popa

FOAIE INFORMATIVĂ

Dragi profesori, dragi elevii ai Liceului Waldorf,
Vă mulţumesc pentru invitaţia de a veni la Iaşi, de a vă vizita şcoala şi de a
vă vorbi despre refugiul familiei mele din Basarabia în România, mânaţi de
sovietici. Povestind pe nerăsuflate, punctând doar momentele mai importante
ale odysseii, mi-am dat seama că se făcuse târziu şi am rămas cu nemulţumirea
că am pierdut din vedere să vă spun două lucruri importante:
1. am fost o generaţie cu lacăt la gură timp de aproape 50 de ani:
1944-1989, chiar şi mai mult!
2. am plecat din Bucovina ocupată de sovietici, dăruită apoi Ucrainei, dar nu
i-am uitat pe fraţii noştri bucovineni, basarabeni şi herzeni, pe care îi consider
eroi, căci au rămas pe pământurile strămoşeşti, păstrând limba şi credinţa. Am
plecat de frica deportării, dar gândul şi inima mi-au rămas acolo. De aceea
după 1989 am întemeiat în Vatra Dornei, o filială a Asociaţiei Culturale Pro
Basarabia şi Bucovina, filiala Arboroasa. Lozinca mea este: Tinere, cunoaşte-ţi ţara întreagă, de la Nistru pân”la Tisa şi iubeşte-ţi fraţii de pretutindeni!
Ce frumos, ce minunat ar fi, dacă şi din Liceul Waldorf am găsi mlădiţe
dornice de această înfrăţire.
Vă doresc sănătate şi putere în calea tuturor greutăţilor. Doamne ajută să
puteţi contribui la înflorirea ţării noastre.
Taţiana Guga
Vineri, 7 mai, a.c., am fost la Casa cărţii, unde am avut parte de
o întâlnire de suflet cu tema DESTINE SUB COMUNISM, având ca invitaţi pe: Aspazia Oţel Petrescu, scriitoare
(interviu filmat), Taţiana Guga, profesoară pensionară, prof. dr. Ion Berghia, preşedintele Asociaţiei Culturale Pro
Basarabia şi Bucovina, filiala Iaşi.
Astfel, noi, liceenii am aflat lucruri noi despre comunism de la oameni care au trăit şi au suferit în acea perioadă.
Să spun drept am rămas total surprinsă, chiar şocată, la mărturisirile acestor oameni. În timp ce ascultam miam zis în mai multe rânduri că Nu-i adevărat! Pe moment am crezut că ne citeşte cineva o poveste de groază! Cum
de reţin toate aceste nume, întâmplări, situaţii, în toate detaliile lor? Cred că au fost marcaţi profund fizic şi afectiv că
nu au putut să uite toate aceste orori.
Mă întreb şi acum ce i-a ajutat pe aceşti mii de oameni să reziste, să aibă atâta putere de a rămâne demni şi
umani, să-şi accepte destinul tragic şi de a avea curajul să meargă mai departe, iertându-şi torţionarii. Şi mai ales cum
pot privi aşa de senini la trecutul acela?
Dacă nu mergeam la acea manifestare-comemorare, mi-ar fi părut foarte rău. Îmi doresc acum să aflu mai
multe despre acele vremuri şi biografii excepţionale.
Gianina Drăgan, clasa a XI-a

În oglinda istoriei
În perioada 22-24 aprilie 2010 un grup de patruzeci de elevi de gimnaziu din şcoala noastră însoţiţi de patru profesori au participat la o întâlnire cu elevi ai şcolilor nr. 9 din M iercurea Ciuc şi nr. 2 şi 7 din Braşov în cadrul, proiectului educaţional În oglinda istoriei.
Proiectul vizează cunoaşterea istoriei şi a tradiţiilor locale şi are parteneri din patru judeţe: Braşov, Botoşani, Harghita şi Iaşi. Cu această ocazie am vizitat Casa M ureşenilor, Turnul Alb şi Turnul Negru, Bastionul Ţesătorilor şi Prima şcoală românească din Braşov unde
am putut trăi atmosfera unei ore într-o şcoală de acum şase sute de ani şi am văzut cum se
tipăreau cărţile cu tiparniţa lui Coresi. Obiceiurile zonei sunt bogate, dar noi am reuşit să
desluşim misterele Junilor braşoveni ce coboară din Şcheii Braşovului în cetate doar o dată
pe an şi să dansăm braşoveanca învăţată de la elevii din Braşov în seara prieteniei. În această călătorie am văzut copii prietenoşi, dornici să descopere istoria şi cultura neamului, iubitori de animale, de natură şi de frumos.
prof. Oana Andone
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În ziua de 2 iunie cântăreţul şi co mpozitorul american Red
Grammer ne-a v izitat şcoala şi a cântat împreună cu noi. Dublu
nominalizat la premiile Grammy, in 2005 si 2007, la categoria
„Cel mai bun album pentru copii”, Red Grammer este pentru
prima data în Ro mânia, unde a susţinut o serie de concerte şi
ateliere d e lucru art ist ic în Iaş i ş i Bu cu reşt i.
Din d iscuţia cu domnia-sa am consemnat următorul mesaj: Lumea este o mare familie şi cântecul ajută să strângă legătura
di ntre indi vizi. Suntem în multe pri vinţe la fel: ini ma bate în
pieptul tuturor oamenilor, toţi avem scopuri şi vise, toţi
avem nevoie de mâncare şi odihnă. Ceea ce ne face interesanţi e tocmai di ferenţa, unicitatea. Şi fiecare om are ceva de
dărui t lumii. Să ne bucurăm de di versitate!
I-au plăcut tochitura mo ldovenească, varietatea vegetaţiei, căldura şi bucuria cu care a fost primit.
prof. Verginia Petrovici
SEMINARUL condus de Heinz Buddemeier, cu titlul:
26 iulie-1 august
Diversele tipuri de fiinţe elementale şi sarcinile lor în cadrul Cre aţiei
Pe rioada: 06 – 10 iulie 2010
TABARA INTERNATIONALA
CURSUL DE FO RMARE CONTINUĂ PENTRU PEDAGOGI ŞI PSIHOLOGI
DE ARTA LA SIMERIA
Curs I: Influenţa mediilor (T V, jocuri pe calculator, tel. Mobil) asupra copiilor şi a tinerilor, în special
privind dezvoltarea organelor de simţ, cu Heinz Buddemeier
Curs II: Destinul şi legile sale – sugestii pentru dezvoltarea personalităţii. (Cu exerciţii practice) cu Poze de la Tabara Internationala de Arta 2009:
http://www.youtube.com/watch?v=bh0IqS43UEk
Doris Mülbacher
Atelier: Dezvoltarea organelor de simţ şi a fanteziei prin joc (cu indicaţii practice şi realizarea de
www.waldorfsimeria.ro
jucării din materiale naturale), Barbara Buddemeier
Pe rioada: 27 iunie – 03 iulie 2010
Locul: Satul Plopi, jud. Cluj, (lângă Valea Ierii) în munţii Apuseni
Taxa de participare: 20 Euro/zi Sunt posibile reduceri de taxe prin discuţii directe cu d-na Emilia
Labancz, tel. 0731.010.214, 0747.217.062
email: kristof_labancz@yahoo.de

Am descoperit un site foarte interesant. Se numeşte TPU, Toţi Pentru Unu, şi aici poţi pune
orice întrebare legată de absolut orice subiect şi vei primi răspuns de la alţi utilizatori. Pot fi
chiar întrebări la care poţi tu să răspunzi. Acesta este un site unde poţi fi ajutat sau poţi ajuta.
Vedeţi şi voi!
Mircea Ilisei, clasa a XI-a
Tabără de creaţie în şcoală
În perioada 14-18 iunie a.c. ne propunem să organizăm
pentru elev ii între 7 şi 14 ani, activ ităţi creativ e: jocuri, m uzică,
pictură, desen, ornam ente, m odelaj în lut, teatru, jocuri sportiv e.
Pot participa şi prietenii copiilor dumneavoastră.
Înscrierile se fac până la data de 10 iunie, a.c.
Coordonator, prof. Verginia Petrovici

Oaspeţi din Elveţia în prima săptămână de vacanţă
Elevi, părinţi şi profesori din Şcoala Waldorf din Origlio vor
lucra împreună cu noi la Tabăra de creaţie din şcoală, la
Centrul Casa Speranţei, la locul de joacă al grădiniţei.
Aşteptăm voluntari şi din şcoala noastră.
Redactori:
Ioana Ciobotaru
Sandra Drăgoi
Alexandra Moşneagu
Coordonatori:
prof. Verginia Petrovici (vpetrovici2002@yahoo.com)
prof. Cerasella Naumcieff (cnaumcieff@yahoo.com)

http://groups.yahoo.com/group/
voceascolii

