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OFERTA EDUCAȚIONALĂ A GRĂDINIȚEI  

 

LICEULUI WALDORF TIMIȘOARA 

 

 
 
".......ca dascăli, veți avea nevoie, pe de-o parte, să faceți natura inteligibilă elevilor 

dumneavoastră, iar pe de altă parte, să-i conduceți spre o anumită înțelegere a lumii 

spirituale. Fără a cunoaște natura, cel puțin într-un anume grad, și fără a avea  un raport cu 

lumea spirituală, omul nu se va putea transpune  nici măcar în viața socială."  

 

            (Rudolf Steiner-"Antropologia generală ca bază a pedagogiei Waldorf") 

 
 

 
Grădinița Liceului Waldorf Timișoara lucrează pe baza antropologiei dezvoltată de 

Rudolf Steiner pe principiul conform căruia dezvoltarea omului se desfășoară în etape de 

șapte ani. În fiecare dintre aceste etape omul în dezvoltare are anumite caracteristici care duc 

implicit la anumite necesități. Este foarte important ca actul educativ să corespundă acestora, 

educația (mai ales cea timpurie, pentru copilul mic) nefiind considerată o acumulare de 

cunoștințe, de noțiuni (respectiv caracter informativ) ci, în primul rând formare și suport 

pentru dezvoltarea completă și armonioasă a copilului ca ființă umană.  

Pedagogia Waldorf promovează educația centrată pe om și își propune ca finalitate 

formarea unui om cu mari posibilități de adaptare: creativ, cu inițiativă, responsabil și adaptat 

social. La vârsta timpurie, învățarea parcurge următoarele etape: motivare, experiență 

concretă plină de interes, repetare, formare de deprinderi, de priceperi, reprezentări. 

În perioada grădiniței copilul învață prin experiență concretă, un principiu de bază 

fiind învățarea prin imitație, care se desfășoară prin exemplul activității personale a adultului. 

Mediul copilului în grădinița Waldorf este plăsmuit ca un domeniu vast de activități cu sens, 

care sunt demne de a fi imitate; spațiul oferit este cald, ocrotitor, atât cel fizic cât și cel 

sufletesc, conform necesităților vârstei.  

De asemenea, grădinița Waldorf cultivă imaginația și creativitatea în primul rând în 

jocul copilului, oferind un mediu adecvat și jucării mai puțin sau chiar deloc finisate; 

obiectele folosite într-o grupă Waldorf sunt din materiale naturale. Grupul social complex 

(fiecare grupă este mixtă, fiind formată din copii cu vârste între 3 și 6 ani) modelează 

comportamentul membrilor săi și oferă posibilități mari de învățare. Copiii cei mari învață 

responsabilitatea ajutându-i pe cei mici, iar cei mici îi imită cu drag pe cei mari, admirându-i. 

     

În grădinița Waldorf nu se folosesc mijloace  media: televizor, calculator, tabletă, 

radio-casetofon, proiector etc., promovându-se astfel experiența directă și oferind un mod de 

învățare caracteristic vârstei preșcolare. În incinta grădiniței Waldorf precum și în curtea 

instituției nu se folosesc nici telefoanele mobile. 
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    Structura activităților Waldorf are la bază ritmul și repetiția; există ritmul zilnic, 

ritmul săptămânal și cel anual. Se pune accentul pe trăirea ritmului anului, pentru a putea 

experimenta concret și autentic conținuturile prelucrate în grădiniță. Activitățile sunt 

structurate în epoci de două-patru săptămâni, care au o temă centrală de la care pornesc toate 

activitățile în grădiniță, iar unele epoci sunt încununate cu serbări. 

    În pedagogia Waldorf pentru preșcolari activitățile sunt integrate, astfel, activitățile de 

formare a limbajului, cele matematice, de cunoaștere a mediului, om și societate, abilități 

practice și artistice fiind prelucrate integrat, iar elemente din fiecare sunt prezente în toate 

activitățile.  

Structura orară oferă săptămânal următoarele activități: desen (cu blocuri cerate), 

pictură (tehnică steineriană de ud pe ud), lucru manual, gospodărie, modelaj în ceară. La 

desen folosim toate culorile în afară de alb și negru care sunt nonculori, iar la pictură se 

utilizează doar culorile de bază, adică roșu, albastru și galben. Copiii vor descoperi astfel cu 

mirare și bucurie cum din amestecul culorilor de bază se nasc alte și alte culori, La activitățile 

de desen, pictură și modelaj temele sunt libere, copiii nefiind constrânși, ci sunt lăsați să-și 

exprime creativitatea în timpul execuțiilor.  

Zilnic la grupă se desfășoară jocul ritmic, jocuri de degete, basm sau teatru, activități 

muzicale.  

Jocului în aer liber i se acordă importanța cuvenită, copiii având posibilitatea să se 

joace liber, zilnic, în curtea amenajată a grădiniței.  

Activitățile artistico-plastice sunt considerate modalități de exprimare a evoluției 

copilului în grădiniță, ele  potențând calitățile creative. Totodată, activitățile cognitive în 

grădinița Waldorf nu includ învățarea elementelor de scris, citit, socotit (ceea ce nu 

recomandăm nici familieie. Aceste elemente  sunt predate copiilor în etapa de școlarizare, la 

școala Waldorf. 

    Copiii care urmează să meargă la școală sunt solicitați de educatoare în măsură mai 

mare în activități pentru dezvoltarea motricității fine, a limbajului, activități individuale care 

le solicită autonomia. 

    Grădinița Liceului Waldorf Timișoara promovează formarea și creșterea unei 

comunități educaționale formate din copii, educatori și părinți care împreună organizează 

diverse activități, asigurând dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil din punct de vedere fizic, 

emoțional și sufletesc. 
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