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I. DATE GENERALE
Fundaţia „Educaţie pentru libertate” este un ONG non-profit, fondată la 11 august 2007.

Membri fondatori:
Bădilă Elena Georgiana, Dan Judith, Grigorovici Constantin-Titus, László Bakk Áron István,
Lőnhárt Melinda, Macalik Abigél-Ilona, Pap Mária-Magdolna, Papp Emese, Pop Alexandrina,
Pop Camelia-Antoaneta-Carmen, Sebestyén Márta, Szabó Mária

Date de contact:
Sediul: 400235 Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 20
GSM: +40 (0)752 237554; +40 (0) 747 351086
Tel. / Fax: +40 (0)264 455560
E-mail: fundatia_epl@yahoo.com, info@waldorfcluj.ro
Web: www.waldorfcluj.ro
Banca: BCR Cluj-Napoca, IBAN: RO56 RNCB 0106 0909 4724 0002 (RON)
C.I.F.: 22284914

Echipa fundaţiei:
Director executiv: Georgiana BĂDILĂ (0752 / 237554; georgiana.badila@waldorfcluj.ro)
Contabil: Geta SABO (0752 / 238633)
Cenzor: Geleriu-Lenuţa PUŞCAŞ (0745 / 255515)
Coordonatori programe: SZABÓ Mária (maria.szabo@waldorfcluj.ro),
Camelia POP (camelia.pop@waldorfcluj.ro), Alexandrina POP
(alexandrina.pop@waldorfcluj.ro)
Nr. angajaţi: 12
Voluntari: 10-15
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Consiliul Director:
Preşedinte: LÁSZLÓ BAKK Áron István (0747 / 351086; aron.laszlo@waldorfcluj.ro)
Vicepreşedinte: Titus GRIGOROVICI (titus.grigorovici@waldorfcluj.ro)
Georgiana BĂDILĂ (0752 / 237554; georgiana.badila@waldorfcluj.ro)
Alexandrina POP (alexandrina.pop@waldorfcluj.ro), Judith DAN
(judith.dan@waldorfcluj.ro)

Obiectivul principal al fundaţiei:
Contribuţia la realizarea şi susţinerea unui cadru spiritual, social, instituţional şi material
care să sprijine pluralismul în educaţie şi dimensiunile europene în învăţământ, cadru în
care şi alternativa educaţională Waldorf se regăseşte şi se poate dezvolta.
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II. PROIECTE 2008
1. „Centrul Educaţional Comunitar Waldorf Zorilor” (proiect de construcţie, în
derulare)
Finanţator: Software AG Stiftung (Germania)
Perioada de implementare: august 2007-august 2009.
Buget: 2.592.000 EUR
Scopul proiectului: Construirea unui centru educaţional comunitar modern în Cluj-Napoca,
cartierul Zorilor-Vest.
Obiective: Centrul Educaţional Comunitar Waldorf va oferi din anul şcolar 2009-2010
următoarele:
• grupe de grădiniţă cu program prelungit, secţie română şi maghiară
• şcoală cu clasele I-XII, cu program de „After School”, secţie română şi maghiară
• cursuri/activităţi extracurriculare, de dezvoltare personală după amiază şi în weekend pentru copii şi elevi
• cursuri pentru adulţi în cadrul unui centru de învăţare pe tot parcursul vieţii
• cantină/sală de mese, servicii de catering
• bibliotecă-mediatecă publică
• cabinet psihologic, servicii de consiliere şi orientare
• alte servicii şi programe culturale, sociale şi educaţionale destinate comunităţii din
zonă.

1 septembrie 2008

12 februarie 2009

15 octombrie 2008

20 martie 2009
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2. Proiectul „Atelier Manufacturier Waldorf AGATÉ”
Finanţator: finanţare proprie
Perioada de implementare: 1 ianuarie - 31 decembrie 2008 (Proiectul continuă şi în
2009.)
Buget: 5.040 RON
Scopul proiectului: implementarea unui program de educaţie artistică, de tehnologii
manufacturiere şi meşteşugăreşti destinat copiilor şi tinerilor din Cluj-Napoca.
Obiective:
• organizarea de tabere pentru copii şi tineri;

• organizarea de cursuri/ateliere de lucru de mână-artă meşteşugărească pentru
copii şi adulţi;

• realizarea de materiale educaţionale, ghiduri, material expoziţional

Atelier pt. copii, mai 2008

Minitabără de vară, 16-20 iunie 2008

Atelier de vopsit ouă, Paşti 2008

Miniexpoziţie în şcoli, aprilie-mai 2008
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3. Proiectul „Joc în curtea regelui Matia”
Finanţator: Fundaţia Communitas
Perioada de implementare: septembrie - noiembrie 2008
Buget: 3.300 RON
Scopul proiectului: promovarea unor metode de predare şi învăţare prin joc,
interactivitate şi interdisciplinaritate, centrat pe o personalitate / epocă istorică
Obiective:
• relaţionarea şi activizarea a unor grupe de elevi şi profesori din şcolile din Cluj
Napoca
• promovarea unor metode de predare şi învăţare noi, prin joc, interactivitate şi
interdisciplinaritate
• diseminarea materialului realizat şi promovarea acesteia în rândul instituţiilor de
învăţământ clujene şi din ţară
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4. Proiectul „THE DESK – birou de informare şi promovare”
Finanţator: finanţare proprie
Perioada de implementare: 1 ianuarie - 31 decembrie 2008 (Proiectul continuă şi în
2009.)
Buget: 9.240 RON
Scopul proiectului: Dezvoltarea unui birou profesionist, cu toate posibilităţile de a culege,
procesa şi distribui informaţii şi realiza diverse materiale de promovare, care să sprijine
pedagogiile alternative în general şi pedagogia Waldorf din Cluj-Napoca în particular.
Obiective:
•

sprijinirea schimburilor de experienţă /stragiilor de perfecţionare practică în şcoli
alternative din ţară şi străinătate

•

elaborarea unor articole, lucrări, studii, instrumente educaţionale-pedagogice
alternative.

•

stabilirea de legături, contacte cu alte instituţii, organizaţii cu profil educaţional;

•

dezvoltare, update pagină web;

•

realizarea şi diseminarea diferitelor materiale de prezentare şi promovare în domeniul
pedagogiilor alternative / Waldorf;

•

traducerea în limba română a unor cărţi, articole, lucrări etc. de referinţă în domeniu

CD Simpozion de matematică

CD de prezentare a proiectului de
educaţie interdisciplinară
RENAŞTEREA-AZI (implementat în

CD de prezentare a Conferinţei internaţionale
de asigurarea calităţii în învăţământ
„EVALUATION BEYOND MEASUREMENT”,
Budapesta, 18-20 sept. 2008
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