
 
          Dragi seminariste și seminariști, 

          Vă invităm cu drag la modulul de vară al Seminarului de educatoare Waldorf Cluj, care va avea loc între 25 

iulie – 12 august 2016 (cursul începe luni, 25 iulie ora 9.00 dimineața și se încheie vineri, 12 august orele 18,00), 

în grădinița Waldorf din str. Anatole France, nr. 14. (De la gară ajungeţi cu autobuzul 32/ sau cu troleibuzul 3, staţia 

Piaţa Cipariu).

          Programul cuprinde cursuri de: antropologie, didactică preșcolară Waldorf, pedagogie prin teatru, cursuri 

practice  și cursuri artistice.         

          Modulul constă din toate cele trei săptămâni; vor primi adeverință doar cei care participă la toate cele trei 

săptămâni de curs. Activităţile se vor desfăşura în spaţiile grădiniţei Waldorf din Cluj-Napoca, unde va fi cazarea şi 

masa. 

  Din motive organizatorice, vă rugăm să confirmați participarea la modul cât mai repede la adresele de e-mail:  

 Angela Dana (din partea Consiului Director al A.E.W.R.)-angeladana70@yahoo.com și  

 Sorin Țigăreanu (coordonatorul cursurilor Seminarului de Educatoare Waldorf )-sorintigareanu@gmail.com  

           

Pentru cazare, vă rugăm să  vă aduceți sac de dormit și cearceaf, iar pentru euritmie – balerini sau cipici. 

          

 Cazare: 12.0 RON / noapte; 

 Masă: 30.0 RON / zi (mic dejun, prânz, cină); 

         

 200.0 RON / săptămână pentru persoanele care nu lucrează într-o grupă de grădiniță Waldorf. 

 150.0 RON / săptămână pentru persoanele care lucrează într-o grupă de grădiniță Waldorf. 

Cursul este recunoscut de către: Asociația Internațională pentru Educația Steiner/Waldorf a Copilului Mic 

(IASWECE); programul este parţial finanţat de IASWECE (cheltuieli cu docenţii şi materiale), iar pentru 

acoperirea celorlalte cheltuieli (regie, cazare şi masă) se percepe taxă.  

Pentru fişele de seminar, vă rugăm să aduceţi 2 fotografii tip paşaport. 

Vă așteptăm cu drag și vă reamintim că prezența continuă la module este o condiție obligatorie pentru 

absolvirea cursului!                                                                                               

 

 

Din partea C.D. al A.E.W.R. 

Cons. I.A.S.W.E.C.E. 

prof. Angela C. Dana (Liceul Waldorf Timișoara) 
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