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I. DATE GENERALE
Fundaţia „Educaţie pentru libertate” este un ONG non-profit, cu profil educaţional-cultural, 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 CameliaAntoaneta-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.: RO 22284914

Componenţa Consiliului Director:
Preşedinte: LÁSZLÓ BAKK Áron István (0725 535030; aron.laszlo@waldorfcluj.ro)
Vicepreşedinte: SÁNDOR Cristian (0725 155212)
Membri: Alexandrina POP (0725 535032; alexandrina.pop@waldorfcluj.ro);
Anca Gabriela POP (0725 / 535036; anca.pop@waldorfcluj.ro) – director economic
SZABÓ Mária (0724 / 781614; leonardo@waldorfcluj.ro) – director programe

Cenzor: Monica Liliana POP
Nr. angajaţi (medie): 18
Nr. voluntari permanenți (medie): 6-8

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 ANUL 2014

1. Programul educaţional LEONARDO
Programul educaţional LEONARDO se desfăşoară începând din anul şcolar 2009-2010, sub egida:
„pentru mai multă creativitate – artă – bucurie – diversitate – libertate – sens în educaţie”.
Obiectivul programului Leonardo este să contribuie la îmbunătățirea accesului copiilor şi tinerilor
clujeni la servicii educaţionale nonformale, necesare pentru a-şi dezvolta personalitatea, talentele,
abilităţile.
Programul oferă următoarele activităţi extracurriculare în timpul anului şcolar:
- instrument individual (blockflöte, pian, vioară, chitară);
- ansamblu instrumental / cor;
- balet;
- navomodelism;
- atelier creativ;
- abilități practice.
Nr participanţi: cca. 80 elevi din Cluj-Napoca.
Finanţare: proprie.
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2. Proiectul „Tabără de artă pentru copii”, ediţia a V-a (7-11 iulie 2014)
Activităţi oferite: ateliere de: confecţionare de instrumente muzicale, manufactură de hârtie şi
tipărire manuală, lucru în lemn, aerobic şi dansuri moderne, pâslărit, lucru de mână-creaţii
manufacturiere, pictură şi modelaj din lut, desen de forme, ansamblu instrumental, atelier de teatru şi
teatru de păpuşi.
Grup ţintă: cca. 85 copii cu vârste cuprinse între 6-14 ani din Cluj-Napoca.
Echipa de implementare: coordonatori proiect: Szabó Mária, Anca Ignat; responsabil financiar: Anca
Pop;
Nr. voluntari implicaţi: 8
Parteneri: Liceul Waldorf Cluj-Napoca, Asociația Flauto Dolce
Buget: 19.750 RON;
Finanţare: proprie
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3. Programul de formare continuă/dezvoltare profesională: „Bazele pedagogiei
Waldorf. Curs de introducere pentru cadre didactice care predau la clasele I-VIII”
(116 de ore, în limba maghiară, pe percursul anului școlar 2014-2015)
Scopul: Cursul a fost conceput pe de-o parte cu scopul de a asigura dascălilor care lucrează deja în
şcoli/clase Waldorf respectiv celor care doresc să ajungă acolo în viitor, un curs de introducere şi
specializare în pedagogia Waldorf, pe de altă parte de a oferi un cadru de dezvoltare profesională în
ceea ce priveşte metode şi abordări educaţionale, tuturor colegilor din şcolile tradiţionale care sunt
interesaţi de pedagogia Waldorf.
Grup ţintă: cca. 45 pedagogi, studenți și părinți din Transilvania.
Coordonator proiect: Staharoczky Vera
Parteneri: Școala Gimnazială Waldorf Cluj-Napoca, Federația Waldorf din România
Buget: 10.000 RON
Finanţare: proprie
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4. Proiectul „Psiholog școlar”
Scopul: asigurarea serviciilor de psiholog școlar în cadrul Liceului Waldorf, secția maghiară
Rezultate:
- S-a amenajat un cabinet psihologic de 55 mp în cadrul Liceului Waldorf; - S-au derulat următoarele
activităţi: 9 elevi de la secţia maghiară au beneficiat de consiliere/terapie individuală în mod curent;
colegiul profesoral a beneficiat de consilere de specialitate în cadrul consiliilor profesorale de 9 ori, 14
părinţi şi cadre didactice au beneficiat de consiliere individuală, s-au ţinut 2 activităţi de grup pentru
copii (psichodramă) săptămânale la care au participat 18 copii din clasele primare.
Perioada de implementare: 1 septembrie 2013 – 28 februarie 2014.
Coordonator proiect: László Áron
Parteneri: Liceul Waldorf
Buget: 2856 RON.
Finanţare: Fondul „Bethlen Gábor” (Ungaria, www.szulofold.hu) (100%)
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III. ALTE ACTIVITĂŢI
- Organizaţia noastră asigură o parte din infrastructura educaţională (mobiler, echipamente) folosită de
Școala Gimnazială Waldorf cu grupe de grădiniţă;
- Fundaţia contribuie la administrarea şi mentenanţa clădirii – aflată în patrimoniul fundaţiei – în care
funcţionează Școala Gimnazială Waldorf; din toamna lui 2012 cantina care asigură masa pentru copii
de la grădiniţă şi şcoală funcţionează prin fundaţia noastră.
- Unele activităţi conexe ai Școlii Gimnaziale Waldorf au fost asigurate prin fundaţia noastră (de ex.
excursii-tabere; acţiuni de voluntariat; acţiuni de fundraising; colectarea selectivă a deşeurilor etc.);
- Prin fundaţia noastră s-au strâns donaţii şi sponsorizări, în natură sau în numerar, pentru sprijinirea
funcţionării Școlii Gimnaziale Waldorf.
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