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I. DATE GENERALE
Fundaţia „Educaţie pentru libertate” este un ONG non-profit, cu profil educaţionalcultural, 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: 400368 Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12
GSM: +40 (0)725 535036; +40 (0) 725 535030
Tel. / Fax: +40 (0)264 455560
E-mail: fundatia_epl@yahoo.com, office@waldorfcluj.ro
Web: www.waldorfcluj.ro
Banca: BCR Cluj-Napoca, IBAN: RO83 RNCB 0106 0909 4724 0001 (RON)
C.I.F.: 22284914

Componenţa Consiliului Director:
Preşedinte: László Bakk Áron István (0725 / 535030; aron.laszlo@waldorfcluj.ro)
Vicepreşedinte: Pop Alexandrina (0725 / 535032; alexandrina.pop@waldorfcluj.ro)
Cândea Adriana (adriana.candea@waldorfcluj.ro) – director dezvoltare şi marketing
Pop Anca Gabriela (0725 / 535036; anca.pop@waldorfcluj.ro) – director economic
Szabó Mária (0725 / 535033; leonardo@waldorfcluj.ro) – director programe

Cenzor: Geleriu-Lenuţa PUŞCAŞ (0745 255515)
Nr. angajaţi: 7
Nr. voluntari permanenţi: 10-15

Misiunea 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-PROGRAME DERULATE ÎN 2010

1. Programul educaţional LEONARDO
Programul educaţional LEONARDO a demarat în semestrul II. al anului şcolar 2009-2010 în
cadrul noului Centru Educaţional Comunitar Waldorf din Cluj-Napoca cu motto-ul: „pentru
mai multă creativitate – artă – bucurie – diversitate – libertate – sens în educaţie”
Programul oferă:
- activităţi extracurriculare adresate copiilor şi tinerilor în timpul anului şcolar, tabere
în timpul vacanţelor
- prelegeri şi workshop-uri pentru părinţi şi pedagogi cu teme educaţionale, oferite de
specialişti din ţară şi străinătate.
Obiectivul general al programului educațional Leonardo este să contribuie la
îmbunătățirea accesului copiilor şi tinerilor clujeni la servicii educaţionale şi de instruire
necesare pentru a-şi dezvolta personalitatea, talentele, abilităţile mentale, sociale și
fizice; să ofere servicii educaţionale alternative, nonformale, de dezvoltare personală şi
profesională părinţilor şi pedagogilor din Cluj-Napoca şi din ţară.
Obiectivul pe termen lung al programului este dezvoltarea unui centru cultural comunitar
multifuncţional, care să permită desfăşurarea mai multor tipuri de activităţi culturale
comunitare: programe, ateliere şi activităţi pentru tineri, activităţi de tip „şcoala
părinţilor”, programe de învăţare continuă (Life Long Learning) şi cursuri de perfecţionare
pentru învăţători, profesori şi pedagogi.

- Cursuri extracurriculare săptămânale oferite elevilor pe parcursul anului şcolar:
arte plastice, cursuri de auto-pregătire în arta fotografică, ştiinţe ale naturii, atelier de
pâslărit, aelier de lucru cu lemn, muzică (ansambluri orchestrale, corale și de improvizaţie
muzicală, instrumente muzicale), dans (dansuri istorice, moderne şi de societate).
Nr participanţi: cca. 90 elevi din Cluj-Napoca.
- Prelegeri/workshop-uri pentru părinţi şi pedagogi, oferite de specialişti din ţară şi
străinătate:
În anul şcolar 2009-2010:
- Cele 12 simţuri şi rolul lor în educaţie (Claus Metzler, Germania)
- Atelier de euritmie (Jean Luc Hernandez, Franţa)
- Efectul media asupra copiilor (dr. Heinz Buddemaier, Germania)
- Muzica pentru toţi – improvizaţii şi confecţionare de instrumente muzicale (Hannes
Heyne, Germania)
- Empatie şi intuiţie în educarea copiilor; Burn-out-ul: poate fi evitat? (Hernandez Salat
Enikő, Cluj-Napoca/România)
- Dezvoltarea competenţelor sociale prin muzică şi pictură (Dan Judith, Cluj-Napoca /
România)
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În anul şcolar 2010-2011:
- Trecerea de la grădiniţă la şcoală: treaptă sau continuitate? (Voichiţa Fodor, Dan Judith,
Cluj-Napoca/România)
- Inteligenţe multiple (Titus Grigorovici, Cluj-Napoca/România)
- Inteligenţa emoţională: cum este ea cultivată în şcoala Waldorf? (Pop Alexandrina, ClujNapoca/România)
Nr participanţi: cca. 165 părinţi şi pedagogi din Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu-Mureş

Parteneri: Liceul Waldorf Cluj-Napoca
Coordonatori program: Szabó Mária, Alexandrina Pop
Buget: 20.100 RON
Finanţare: Fundaţia Michelsberger Kreis (70%), finanţare proprie (30%)
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2. Proiectul „Tabără de artă pentru copii”, ediţia I. (5-9 iulie 2010)
Activităţi oferite: ateliere de: confecţionare de instrumente muzicale, muzică (orchestră
şi cor), manufactură de hârtie şi tipărire manuală, lucru în lemn, dansuri renascentiste,
aerobic şi dansuri moderne, pâslărit, lucru de mână, creaţii manufacturiere, modelaj din
lut, ansamblu de chitară (muzică uşoară), desen.
Grup ţintă: 90 copii cu vârste cuprinse între 6-14 ani din Cluj-Napoca, Turda şi Iaşi.
Echipa de implementare: coordonator proiect: Szabó Mária; responsabil financiar: Anca
Gabriela Pop; coordonatori de ateliere: Hannes Heyne (Germania), Mária Szabó, Andreea
Botezan (Germania), Traian Trif, Ágnes Tóth, Evelin Halmágyi, Emese Papp, Gabriella
Puşcaş, Ion Sumedrea, Károly Szilágyi, Alexandrina Pop.
Voluntari: 6
Parteneri: Colegiul Naţional George Coşbuc, Şcoala cu clasele I-VIII Radu Stanca, Liceul
Waldorf
Buget: 18.775 RON; Finanţare: proprie (89%), Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca (11%)

5

3. Proiectul „Workshop-ul Muzică—om—natură. Improvizaţie muzicală şi
confecţionare de instrumente”
Descriere: Instrumente tradiţionale din toate colţurile lumii. Improvizaţia muzicală, ca
bază pentru autocunoaştere, dezvoltare socială şi personală. Melodii-ritmuri-jocuri în
culturile tribale. Confecţionare de instrumente muzicale din materiale naturale. Crearea
sunetelor: combinarea tehnicilor manufacturiere, a fizicii, a matematicii, a muzicii, a
artei
Atelier condus de: Hannes Heyne (Germania)
Grup ţintă: 15 pedagogi (profesori, educatori) din Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu-Mureş
Coordonator proiect: Szabó Mária
Parteneri: Hannes Hayne / Klanghütte (Germania), Liceul Waldorf, Asociaţia Amaryllis
Buget: 1.600 RON
Finanţare: proprie (75%), Asociaţia Amaryllis (25%)
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4. Proiectul „Şcoala mea – Natura mea”
Obiectivul general: amenajarea unui spaţiu verde de cca. 1000 mp pentru recreaţie şi
joacă, exclusiv din materiale naturale şi înfiinţarea unei „săli de clasă” în aer liber pentru
activităţi cu aspect aplicativ sau artistic.
Obiective specifice:
1. Implicarea directă a copiilor, dascălilor şi părinţilor în realizarea efectivă a lucrărilor şi
întreţinerea ulterioară a spaţiului creat, având ca scop educarea ecologică şi în spiritul
respectului faţă de natură.
2. Realizarea unei „săli de clasă” în aer liber, care să ofere condiţii în directă implicare în
natură pentru realizarea activităţilor: de grădinărit, educaţie ecologică, artistice,
manufacturiere etc.
3. Valorificarea valenţelor educative ale desfaşurării unor activităţi împreună de către
copii şi adulţi, aceştia din urmă având prilejul de a se manifesta ca şi modele în situaţii
reale.
4.Realizarea unui loc de joacă şi recreere deschis comunităţii oraşului (toţi participanţii la
programele fundaţiei).

Perioada de implementare: 1 aprilie 2010-31 august 2010
Echipa de implementare:
coordonator proiect: Alexandrina Pop
responsabil financiar: Anca Gabriela Pop
resposabil logistică: László Áron
Nr. voluntari implicaţi în proiect: 59
Parteneri: Liceul Waldorf, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară,
Asociaţia Ecologistă „Floarea de Colţ”
Buget: 20.037 RON
Finanţare: proprie (61%), Fundaţia pentru Parteneriat şi Mol România prin programul
Spaţii verzi urbane (39%)
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4. Programul „THE DESK – birou de informare şi promovare”
Obiectivul general: Asigurarea unui birou profesionist care să culegeagă, proceseze şi
distribuie informaţii beneficiarilor organizaţiei, inclusiv prin realizarea de materiale de
prezentare-promovare şi de resurse educaţionale alternative.
Obiective specifice:

•

culegerea, procesarea şi distribuirea informaţiilor relevante şi utile beneficiarilor
organizaţiei (dascălii, copii şi părinţii Liceului Waldorf Cluj-Napoca; dascălii, copii şi
părinţii interesaţil de programele/proiectele fundaţiei);

•

dezvoltare, update pagină web (www.waldorfcluj.ro);

•

realizarea şi diseminarea de materiale de prezentare-promovare (newsletter, revistă
etc.) şi resurse educaţionale (culegere de texte, material didactic etc.);

•

traducerea în limba română a unor articole, lucrări, studii etc. internaţionale de
referinţă.

Coordonator program: László Áron
Perioada de implementare: continuă
Buget: 2.000 RON
Finanţare: proprie (100%)
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