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I. PREZENTAREA INSTITUŢIEI
I.1. Date sintetice
Denumire:

Liceul Waldorf Cluj-Napoca

Tipul şcolii:

liceu cu grupe de grădinţă

Limba de predare: limba română
limba maghiară
Sediu:

400368 Cluj-Napoca, str. S. Celibidache 8-12
Grădiniţa Waldorf, structura, strada Anatole France nr. 12-16.

Contact:

Tel.:/fax: +40 (0264) 455560;
E-mail: liceulwaldorf.cluj@yahoo.com;
Web: www.waldorfcluj.ro

Anul înfiinţării:

1992; din 2000 este de nivel liceal (O.M.E.C. 3587/2000), filiera
teoretică, specializarea filologie, din 2014 se transformă în Şcoală
Gimnazială iar din 2017 redevine Liceul Waldorf

Statut:

instituţie de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, de
alternativă educaţională Waldorf

Planuri-cadru:

specific alternativei Waldorf, aprobat prin O.M.E.C. 5290/28.10.2014
pentri clasele 0- II, O.M.E.C. 5290/28.12.2001 pentru clasele III-VIII

Curriculum:

programa şcolară Waldorf, aprobat prin O.M.E.C. 5290/28.12.2001
(clasele I-VIII), O.M.E.C. 5393/19.12.2000 (clasele IX-XII), O.M.E.C.
4922/22.09.2003 (învăţământ preşcolar), intregit de oferta
educaţională a şcolii.

Colectivul şcolii:

în 2014-2015:
nr. elevi: 432 / nr. clase: 20
nr. cadre didactice: 39
posturi didactice: 35,21
nr. personal didactic auxiliar şi nedidactic: 6,5

Director:

prof. Grigorovici Mariana Eugenia
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I.2. Misiune, scop, valori
Şcoala noastră se adresează părinţilor care doresc să ofere copiilor lor o educaţie
cât mai aproape de natură, de ceea ce are nevoie copilul la fiecare vârstă.
MISIUNEA şcolii noastre este să dăruiască lumii oameni cu o gândire independentă
şi creativă, cu bucurie şi dragoste pentru viaţă, cu entuziasm şi putere pentru munca
lor.

SCOPUL nostru este de a educa omul ca un întreg, atât trupul, sufletul cât şi spiritul
printr-un curriculum Waldorf testat de aprope o sută de ani şi recunoscut de M.E.N.,
care echilibrează disciplinele academice cu activităţile artistice şi practice, toate fiind
bazate pe cunoaşterea şi respectarea etapelor de dezvoltare ale copilului.
Elevii noştri au posibilitatea să îşi descopere şi dezvăluie capacităţile lăuntrice,
echilibrând creativitatea, curajul (apreciind frumosul şi misterele lumii), încrederea şi
respectul în şi faţă de sine (prin autodisciplină şi capacitatea de a da un scop vieţii lor).

VALORILE cultivate de instituţia noastră sunt:

CREATIVITATE
RESPONSABILITATE
RESPECT

CALDURA SUFLETEASCA

CURAJ
INTEGRITATE
LIBERTATE
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I.3. Scurtă prezentare a pedagogiei Waldorf
Importanţă ritmului
În şcoala Waldorf, ritmul are un rol important în educarea voinţei, urmărindu-se ritmul unei
ore, al zilei, al lunii şi al anului. Ritmul orei este reliefat de împărţirea cursului principal, ce
se desfăşoară la începutul cursurilor în primele două ore, în trei părţi:
- partea ritmică, prin care este solicitată voinţa copilului
- partea cognitivă care se adresează intelectului şi
- partea de povestire care se adresează simţirii.
Utilizarea ritmului în educaţie permite ca întreaga fiinţă a persoanei educate să fie abordată
şi nu numai componenta sa intelectuală.
Ritmul zilei presupune studierea materiilor cu caracter cognitiv în prima parte a acesteia şi a
celor artistice şi practice în cea de a doua parte. Acest lucru face posibilă adâncirea
subiectelor teoretice prin aplicarea lor în practică şi prin însufleţirea lor artistică.
Ritmul lunii se referă la existenţa unor module de 2-4 săptămâni în care zilnic între orele 8
şi 10 sunt studiate materiile principale (română, matematică, fizică, chimie, geografie,
istorie, biologie etc.). Aceste module poarta denumirea de epoci.

Învăţarea în epoci
Materiile cognitive sunt studiate în epoci; o clasă studiază, de exemplu fizica, zilnic, primele
două ore fără pauză, timp de 2–4 săptămâni. Într-o astfel de epocă se poate parcurge chiar
şi materia pe un an şcolar, economia lucrului fiind deosebit de eficientă.
Urmează alte epoci, elevii reîntâlnindu-se cu fizica doar peste câteva luni, poate chiar peste
un an. Desigur că între timp elevii uită ce au învăţat, dar aceasta nu trebuie să îngrijoreze.
În Şcoala Waldorf uitarea este considerată un aliat, din doua motive: în primul rând pentru
că uitând fizica, elevul se va putea dedica cu toate capacităţile unui nou domeniu, de
exemplu literaturii, iar în al doilea rând pentru că, după ce fizica a fost uitată aparent
complet, la reîntâlnirea cu această ştiinţă, elevul îşi va reaminti mult mai intens cele
învăţate.
Un alt avantaj al predării în epoci este faptul că informaţiile şi întrebările primite peste zi
sunt prelucrate subconştient noaptea, iar a doua zi, atât elevii, cât şi profesorii, găsesc mai
uşor rezolvarea lor.
Însă nu toate materiile participă la acest carusel al epocilor. Se predau în sistem modular
limba maternă şi gramatica, matematica, fizica, chimia, istoria, geografia şi ştiinţele naturii.
Aceste materii pot să apară şi în ore de exerciţii care au rolul de a fixa cât mai bine materia
la cursul de bază. Celelalte materii, cum ar fi limbile străine, educaţia fizică, desenul şi
celelalte activităţi artistice sau practice, apar ca şi ore fixe dupa cursul de bază şi orele de
exerciţii.
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O şcoală fără manuale
Absenţa manualului unic contribuie la creşterea respectului faţă de cărţi şi la întărirea
autorităţii profesorului, care are astfel o legătură directă în comunicarea cu elevii.
Pe de altă parte, elevii se obişnuiesc să se documenteze din cât mai multe surse în studiul
unei teme. De asemenea, profesorul poate astfel introduce în cadrul procesului de
învăţământ noi informaţii sau materiale apărute în domeniul respectiv, şi are posibilitatea de
a adapta nivelul predării şi al cerinţelor la nivelul clasei.
Formarea unei păreri cât mai obiective, antrenamentul pentru facultate şi viaţa de
autodidact sunt calităţi evidente pe care le dobândesc elevii astfel şcolarizaţi.

Caietele şi instrumentele de scris
Deşi pare mai greu la prima vedere, este mult mai sănătos pentru copil să scrie, de la
început, pe caietul fără liniatură, întrucât liniatura este folosită exact cu scopul de a îngradi
şi limita la norme clar stabilite scrisul copilului.
Alternativa Waldorf nu pledează pentru un scris dezordonat, ci dimpotrivă, ordinea, latura
estetică în general, sunt puternic cultivate în scoală.
În absenţa liniilor, elevul va trebui să depună un efort mai mare pentru a-şi ordona scrisul.
Desigur ca procesul va fi de mai lungă durată, rezultatul va fi însă mult mai solid, stiut fiind
faptul că, după scoală, liniatura este abandonată (scrisori, cereri. C.V. etc).
Şi în legatură cu instrumentele de scris în şcoala Waldorf elevii lucrează mai mult cu
suprafeţe, în special în primele clase.
Astfel, în clasa I elevii scriu cu blocuri cerate.
În clasa a II-a grosimea liniei se subţiază, folosindu-se creioane cerate.
Din clasa a II-a copii vor scrie cu creioane colorate groase (jumbo).
În clasa a III-a elevii exersează scrisul cu pana şi apoi încep să scrie cu stiloul.
Pixul este evitat, cunoscut fiind faptul că acesta deformează scrisul. În continuare, caietele
vor fi organizate în aşa fel, încât partea estetică, de scriere, de ilustrare şi de ornamentare
să fie în permanenţă avute în vedere, într-un mod artistic, de calitate. Aceasta, cu atât mai
mult cu cât redactarile în caiete reprezintă forma personalăde „manual” pe care o realizează
elevii înşişi.

Ponderea deosebită a cursurilor artistice şi practice
Ponderea ridicată a cursurilor artistice şi a celor practice iese în evidenţa de la prima privire
asupra orarului obişnuit din Şcoala Waldorf, întrucât aceasta îsi propune să realizeze o
educaţie echilibrată, oferind pe de o parte fiecărui copil ceea ce i se potriveşte, însă
intervenind şi cu preocupări în acele domenii spre care acesta nu are înclinaţii, dar care
sunt necesare unei educaţii complete.
Un argument în plus pentru acest principiu: de regula, educaţia intelectului prin ştiinţe
cultivă distanţa, individualismul, antipatia şi concurenţa iar, dimpotrivă, educarea
sufletescului prin arte şi mestesuguri cultiva simpatia, apropierea, lucrul în echipa şi
colaborarea.

5

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

2015-2020

Liceul Waldorf Cluj-Napoca
Ambele laturi ale educaţiei sunt la fel de importanzempentru un om echilibrat, dornic să-şi
controleze singur viaţa, fără a se lăsa manipulat din exterior.
Indirect însă, la nivelul manualităţii, cursurile artistice sau practice susţin materiile adresate
intelectului. Iată două exemple: o în clasele mici, atât fetele cât şi băieţii tricotează,
activitate care ajută puternic la formarea vederii în spaţiu, necesară îndeosebi maţematicii;
o la începutul fiecarei zile, întreaga clasă parcurge o parte ritmică în care cântă, recită sau
dansează (jocuri adecvate vârstei, însoţite de bătăi din palme, jocuri ritmice şi gesturi
sugestive).
Partea ritmică îi aduce pe toţi la unison, le canalizează energia şi îi pregateşte pentru oră.
Importanţa cursurilor artistice rezidă şi în faptul că le educă stările sufleteşti. Ele sunt
evidenţiate în arte, iar elevul trăieşte, în procesul reprezentării lor, caracteristicile propriei
personalităţi, pe care astfel o cunoaşte şi o stăpâneşte bine. El îşi cultivă capacitatea de a
percepe stările sufleteşti, dezvoltându-şi abilităţi de comunicare dincolo de calea verbală.

O scoală fără note
Prin note se evidenţiază preponderent competiţia dintre elevi, ceea ce duce deseori la
blocaje în rândul elevilor timizi, frustrări şi inhibiţii printre cei slabi, aroganţă sau egoism
între elevii buni şi foarte buni.
Astfel, climatul de lucru al clasei poate fi uşor compromis, atmosfera devenind stresantă şi
apăsătoare pentru mulţi elevi. Adevărata competiţie este nu între diferiţi elevi ai clasei, ci în
fiecare elev în parte, cu propriile lui dificultăţi pe drumul dezvoltării calitţtilor, aptitudinilor şi
potenţialului său.
În acest fel, toţi elevii se percep unii pe alţii ca tovarăşi de drum, se acceptă în colectiv cu
dificultaţile pe care le are fiecare şi se ajută unii pe ceilalti în depăşirea acestora.
Conlucrarea şi spiritul de echipă sunt astfel puse în evidenţă şi exersate în domeniul social.
Dar cum se desfăşoară procesul de învăţamânt din Şcoala Waldorf în absenţa notelor?
Orele sunt mult mai libere, elevii fiind deosebit de deschişi, participând în mod natural la
oră, fără frica de note proaste. Majoritatea elevilor întreabă când nu au înţeles şi ies cu
curaj la tablă.
Pe de altă parte, elevii buni sunt dispuşi oricând să-i ajute pe colegii aflaţi în dificultate. În
general, elevii învaţă mânaţi de dorinţa de cunoaştere dar şi de conştiinţă. Elevii primesc în
mod regulat teme şi lucrări de control. Scopul lor nu este însă de a obţine o notă cât mai
mare, ci de a face o lucrare cât mai bună.
Dar cum află părintii despre nivelul activitaţii copilului lor în şcoală? Foarte simplu:
întâlnindu-se regulat cu cadrele didactice. Aceasta rămâne şi în sistemul cu note cea mai
eficientă metodă de control a copilului. În plus, părintii pot vedea caietele de epocă sau
apariţiile regulate ale elevilor în serbările lunare ale clasei sau ale scolii.
La sfârşitul fiecărui an scolar, elevul primeşte un certificat în care fiecare profesor descrie
activitatea sa din toate punctele de vedere. Din aceste certificate, părinţii află mult mai
multe despre copilul lor decât dintr-o medie. În registrul matricol este cuantificată activitatea
elevului la fiecare materie cu un calificativ sau o notă, echivalente cu evaluarea facută în
timpul anului.
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Conducerea clasei de către învaţator, dincolo de clasa a IV-a
Activitatea de îndrumare a clasei este realizată, de regulă, de către o personalitate, care îsi
asumă corelarea şi coordonarea evoluşiei şcolare a elevilor pe parcursul unei trepte
şcolare.
Particularitatile de vîrstă, antropologice, care sunt unitare în perioada de la 7 la 14 ani, cer
în mod obiectiv prezenţa unei aceleiasi persoane în aceasta funcţie coordonatoare.
În sistemul clasic de învatamânt Waldorf, aceasta funcţie didactică este numită „învăţătorul
clasei” şi are ca şi îndatoriri pedagogice predarea unui număr de discipline, cuprinse în
epoci, de-a lungul celor opt ani de studiu pâna la liceu.
Disciplinele predate în epocă sunt, de obicei, cele cognitive, iar predarea lor
interdisciplinară este un deziderat esential al acestei pedagogii. Cu toţii cunoaştem faptul
ca, la această vârsta, elevii percep evenimentele, acţiunile din realitate iar predarea trebuie
să tină cont de acest fapt şi să mentină trează aceasta capacitate de observare, bazată pe
interesul firesc al elevului.
Experimente, excursii, observaţii minuţioase sunt modalitaţi fundamentale de organizare a
învatamântului pâna la pubertate. Formele de lucru introduse în clasele primare sunt baza
pe care se aşeaza munca de observare din clasele gimnaziale.
De aceea este esenţial ca una şi aceeasi persoană să însoţeasca elevul pe parcursul
acestor opt ani, când îşi formează instrumentele de cunoaştere.
Din punct de vedere psihologic, schimbarea învăţatorului în clasa a cincea nu înseamnă
doar despărţirea de o persoană, adesea îndragită, ci şi de un mod de lucru. În mod natural,
aceasta despărţire se realizează la pubertate, când tânarul nu mai acceptă prezenţa unui
model de imitat, ci îşi caută propria formă de exprimare. Aici este normal să apară mai
multe personalităti în faţa elevului, pentru a-i da posibilitatea să aleagă elemente diverse şi
de a-şi exersa formele proprii, prin acceptare sau combatere sănătoasă.
Datorită formelor legislative şi de pregătire existente, această formă de organizare nu este
oficial acceptată în România, dar este încurajată de unele inspectorate şi de cercetători în
pedagogie şi de psihologi.

Conducerea colegială
Rudolf Steiner a cerut corpului profesoral să accepte ca fundament pedagogicoorganizatoric discutarea tuturor problemelor şcolii, îndeosebi a celor pedagogice, în consiliul
profesoral.
Acesta este de fapt directorul şcolii. şi pentru că problemele curente se cer discutate pe
măsura ce au loc, consiliul profesoral se întruneşte săptămânal. Aici profesorii spun ce
predau, cum predau, dacă au avut succes cu o temă sau eşec cu alta. Aici sunt luate în
discuţie clase de elevi sau elevii în parte, care trec printr-o situaţie mai dificilă sau mai
deosebită şi au nevoie de atenţia întregului corp profesoral pentru a depăşi situaţia creată.
Aici sunt dezbătute teme pedagogice generale, indiferent de specialitate, la care participă
toţi profesorii şi învăţătorii, căci pe toti „membrii familiei” îi interesează drumul celuilalt.
Imaginea copilului rămâne însă mereu ca imagine centrală a preocupării fiecarei teme, fie
ea şi administrativă. Bineînţeles că mai există şi probleme delicate. Unul sau altul dintre
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dascăli are dificultăţi majore în stapânirea clasei; există dascăli noi în activitate, care trebuie
îndrumaţi; se cer organizate încadrările cu personal pentru anul şcolar următor: toate
acestea sunt discutate într-un cerc mai restrâns, în consiliul de administrţtie.
La el participa acei pedagogi care au experienţa pedagogică şi în existenşa şcolii
respective, care îşi asumă de bună-voie viitorul şcolii, ca viitor al propriei biografii. Dintre toţi
colegii, unul este ales ca reprezentant al şcolii în faţa terţilor. Nu este de confundat acesta
cu funcţia obişnuită a directorului, căci nu are puteri decizionale supreme, nu poate lua
decizii singur şi nici nu are toate responsabilităţile pe umerii săi. Acestea sunt împărţite între
diferţti profesori sau învăţatori. Purtarea responsabilităţii de către mai mulţi oameni duce la
creşterea implicării în „familie”.

Materii şi activităţi specifice
Prezentarea completă a tuturor materiilor Waldorf ar necesita un spaţiu prea mare şi de
aceea ne propunem doar o prezentare succintă, care să ofere o imagine de ansamblu
asupra stilului de predare şi a metodelor folosite.
Scrisul şi cititul
Scrisul şi cititul se învaţă în Şcoala Waldorf pe parcursul primelor clase, cu accent pe
desenarea literelor şi organizarea estetică a scrisuluii şi a spaţiului scris. De aceea
parcursul este la început lent, dar în clasa a IV-a elevii ajung la acelaşi nivel cu colegii lor
din învăţământul tradiţional.
Din ce motive se alege acest drum? Psihologii susţin că cel mai dificil de învăţat într-o viaţă
de om este cititul şi scrisul, deoarece este o activitate a intelectului şi leagă copilul în mod
artificial de gândirea abstractă a omului matur.
Concret, cititul şi scrisul se învaţă în următorii paşi: întâi se lucrează literele mari de tipar. În
funcţie de evoluţia clasei, învăţătorul va introduce la sfârşitul clasei I sau la începutul clasei
a II-a, literele mici de tipar.
Pe parcursul clasei a II-a se introduc apoi literele de mână, prin intermediul desenului de
forme sau al celui dinamic. De asemenea, în modul de introducere a literelor (semne pentru
sunete), consoanele se metamorfozează din imaginea a ceva ce începe cu această literă.
Se pleacă de la imaginea picturală a lumii, de la întreg şi se ajunge la abstractizarea ei prin
noţiuni.
De exemplu, litera M se va naşte din imaginea unui munte cu două vârfuri; litera P poate să
apară la „pom”, iar F de la „foc”. Aceasta este metoda de introducere a consoanelor.
Primele semne învăţate sunt însă pentru vocale, care sunt prezentate copiilor ca provenind
din sentimente: A – admiraţie, deschidere; E – reţinere, închidere în sine; I – înălţare,
afirmare; O – îmbrăţişare, protecţie; U – necunoscut, cunoaştere.
Limba română
Dacă până la vârsta de 9 ani copilul se identifică pe deplin cu mediul în care trăieşte, după
această vârstă el se interiorizează, se detaşează de cele ce-l înconjoară. Până la acest
moment el se identifică cu limba maternă. Distanţându-se de aceasta, elevul poate să o
analizeze şi să-i perceapă structura.
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Din acest moment, elevul poate începe studiul gramaticii, având primul contact raţional cu
structura limbii şi cu regulile gramaticale. Astfel debutează un proces lung, care continuă
până în clasa a VIII-a.
Prima parte o reprezintă aprofundarea principalelor calităţi ale părţilor de vorbire, apoi copiii
se familiarizează treptat cu structura propoziţiei, iar începând din clasa a VII-a cu structura
frazei.
În predarea literaturii, metodele folosite vizează în mod preponderent planul emoţional.
Analiza elementelor stilistice ale unei opere este evitată până în clasa a VII-a, lăsând
expresia artistică să lucreze în copil. Până în clasa a VI-a, în locul analizei raţionale a
textului literar, accentul este pus pe aprofundarea semnificaţiei textului cu ajutorul altor
forme de exprimare artistică (desen, pictură, muzică).
Repetarea, ritmicizarea, exerciţiile de vorbire şi de intonare sunt instrumente constant
utilizate în cadrul orelor de literatură. Interdisciplinar, cultivarea exprimării este prezentă şi
la începutul învăţământului principal, pe parcursul epocilor, indiferent de disciplina studiată.
Fie că e matematică, fie că e geografie, o poezie sau un cântec inspirate din temele
studiate introduc ziua de lucru.
Limbile străine
Cercetări recente au arătat că o persoană ce şi-a însuşit o limbă străină înainte de
învăţarea scrisului şi cititului o va stăpâni fără accent.
Din contră, învăţatul unei limbi străine simultan cu scrisul şi cititul, duce la vorbirea cu
accent a acesteia.
Ca urmare, în primele trei clase din Şcoala Waldorf se învaţă două limbi străine, doar prin
imitaţie.
Concret, orele sunt pline de cântece şi poezii, însoţite de o gestică sugestivă a profesorului,
copiii cântând şi gesticulând în cor.
Începând din clasa a III-a se introduce scrisul celor două limbi, care, împreună cu gramatica
corespunzătoare, sunt studiate în paralel pe tot parcursul studiilor.
Drumul de la basm la istorie
În clasa I, copiii trăiesc în lumea basmelor, acestea oferindu-le hrana sufletească atât de
necesară acestei vârste.
Clasa a II-a prezintă polaritatea sufletului uman. Pe de o parte fabulele evidenţiază defecte
ce trebuie îndreptate, iar pe de altă parte, poveştile despre sfinţi prezintă nobleţea idealului
uman.
Un nou pas înainte este făcut în clasa a III-a când la partea de povestire elevilor li se
prezintă istorioare din „Vechiul Testament”, pornind chiar de la Geneză.
Legendele nordice, cele populare şi istorice locale şi naţionale reprezintă în clasa a IV-a
ultimul pas înainte de istoria propriu-zisă.
Din clasa a V-a, se face intrarea în Istorie (ca disciplină). Capitolele principale ale acestei
clase vor fi însă Egiptul şi Grecia antică. Aceasta din urmă domină clasa a V-a, nu numai la
istorie, ci şi la alte discipline (educaţia fizică, literatură, matematică, muzică).
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În clasa a VI-a se studiază Roma antică, iar în a VII-a Evul mediu şi Renaşterea.
În general, la predarea istoriei se pune accentul pe trăirea atmosferei epocilor şi nu atât de
mult pe înmagazinarea informaţiilor. Sunt alese spre studiu acele momente sau
personalităţi din istoria omenirii care au impulsionat evoluţia generală a lumii, forme
caracteristice de cultură şi civilizaţie.
Clasa a VIII-a cere studierea istoriei contemporane, dar pregătirea pentru examenele
naţionale modifică programa Şcolilor Waldorf din România, care preiau studiul istoriei
naţionale.
În liceu se reia studiul treptelor de civilizaţie, studindu-se acum din perspectivă generică, a
curentelor mari de cultură, a mişcărilor sociale şi a semnificaţiilor pe termen lung. Important
de reţinut este faptul că biografia umană este o repetare la scară mică a istoriei omenirii. De
aceea, treptele de civilizaţie sunt relevante pentru biografia personală a elevului, mai ales în
primii opt ani de şcoală.
Această perspectivă stă şi în spatele studiului la liceu, când curentele generale ale epocilor
de civilizaţie stau în centrul atenţiei tinerilor, căci orientarea în societatea actuală este
posibilă numai prin cunoaşterea formelor de evoluţie care au creat-o.
Aritmetica
Sensibilitatea pentru diferitele laturi ale fiinţei umane este educată în Şcoala Waldorf din
primele clase.
Astfel, cele patru operaţii de bază sunt învăţate în asociere cu cele patru temperamente şi
culorile asociate acestora.
Pe parcursul anilor şcolari, studiul matematic va cuprinde şi geometria cu mâna liberă,
construcţiile geometrice şi studiul corpurilor platonice.
Construcţiile spaţiale conduc la o mai bună percepţie a formelor existente şi permit
dezvoltarea unei capacităţi de analiză, benefică în toate celelalte domenii de studiu.
Geometria proiectivă, sferică sunt de asemenea studiate în liceu, pentru a canaliza
percepţia elevilor înspre forme abstracte, construcţii aproape ireale, ce deschid orizontul
întrebărilor despre semnificaţia mai înaltă a matematicii.
Desenul formelor
Pe lângă faptul că, în Şcoala Waldorf, majoritatea materiilor sunt parcurse într-un mod
diferit faţă de cel clasic, aici există şi câteva materii total noi.
Prima dintre acestea este desenul formelor. Această materie, prezentă în clasele I-V, are
două argumente puternice în favoarea sa.
În primul rând, formele desenate în primele două clase vor pregăti introducerea literelor şi a
cifrelor. Mai târziu, desenul formelor va pregăti geometria, ce apare în clasa a V-a sub
forma desenului geometric.
Tot atât de important este faptul că această materie este o activitate artistică, ce îşi propune
să trezească gândirea copilului, simţul echilibrului, al armoniei şi al frumosului. Ea
stimulează facultatea de reprezentare şi cea imaginativă ajutând la formarea vederii în
spaţiu.
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Desenul geometric cu mâna liberă
Predarea geometriei în Şcoala Waldorf începe în clasa a V-a, printr-un studiu activ al
principalelor figuri geometrice.
Elemente geometrice redau prin transformarea lor procesul de devenire ale unor forme fixe,
pe care apoi elevul învaţă să le denumească şi să le definească.
Pentru a crea un simţ cât mai solid al figurilor geometrice, acestea sunt desenate fără
instrumente geometrice.
Matematica
În predarea matematicii, dascălul trebuie să respecte câteva principii de bază.
Principiul analitic (de la întreg la o parte) este unul dintre cele mai importante.
Un alt principiu deosebit îl reprezintă mersul de la cazul particular spre general, spre
difiniţie.
Definiţiile sunt evitate pe cât posibil, preferându-se caracterizarea noţiunilor într-un mod viu.
Când sunt însă absolut necesare, acestea sunt cât mai accesibil prezentate, folosindu-se
din plin intuiţia elevilor.
Parcurgerea materiei cât mai aproape de mersul istoric este un principiu general pentru
şcoala Waldorf, deosebit de important în matematică. Predarea în mişcare aduce
matematica mai aproape de copil. De la jocuri ritmice de învăţare a tablei înmulţirii până la
forfecarea paralelogramului (translatarea unei laturi pe dreapta suport cu păstrarea ariei),
totul trebuie predat cât mai viu.
La geometrie se evită cu desăvârşire demonstrarea relaţiilor evidente, insistându-se asupra
afirmaţiile neevidente. Mersul de la problema practică la teorie este deseori mai apropiat
elevului decât prezentarea unei teorii fără legătură cu realitatea cunoscută de elevi, urmată
de aplicaţii ipotetice.
Zoologia
În clasa a IV-a, elevii învaţă despre animale tipice unor forme unilaterale din natură: capul
(sepia), trupul sau burta (vaca) sau membrele (şoarecele). O polaritate interesantă se poate
găsi între vultur (un animal al aerului, care rareori coboară pe pământ) şi taur (care „se ţine”
cu toată forţa sa pe pământ).
În general, se scot în evidenţă la animale diferitele trăsături temperamentale şi fizice
unilaterale. De exemplu, calmul şi blândeţea unei vaci pot fi scoase în evidenţă pictând
vaca în albastru.
Elevii vor picta fiecare animal în culori care scot în evidenţă caracterul specific al acestuia.
Lucrul individual al elevilor se va materializa şi în compuneri, unde va fi căutat specificul
fiecărui animal, prin descrieri, dialoguri imaginare sau referate cu un mai ridicat conţinut
ştiinţific.
Ca o încoronare a celor studiate, imaginea omului, nespecializat şi cu potenţe multiple de
evoluţie, este creionată sugestiv. Toate aceste elemente sunt pe larg studiate în clasele
ulterioare, când regnul vegetal – clasa a V-a, cel mineral şi animal – clasa a VI-a şi omul –
clasa a VII-a – a VIII-a sunt studiate în detaliu.

11

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

2015-2020

Liceul Waldorf Cluj-Napoca
În liceu se studaiză în amănunt formele de evoluţie ale naturii, stuctura organismului uman
şi formele de cunoaştere şi cercetare ale acestora (genetică).
Botanica
La fel ca şi la animale, în împărăţia plantelor, studiată în clasa a V-a, se pot găsi diferite
caracteristici omeneşti.
La această vârstă a copiilor, plantele trebuie personificate ca într-o adevărată poveste. Nu
se întâlneşte explicarea despre ţesuturi şi celule, ierbarele sunt evitate, în locul lor
preferându-se studiul plantelor în natură şi pictarea în mediul lor natural, formându-se astfel
şi respectul pentru lumea înconjurătoare.
Geografia
Această materie apare prima dată în clasa a IV-a sub forma unei epoci despre ţinutul natal.
În prima lecţie, elevul îşi desenează banca în care stă, cuprinsă în sala de clasă, respectiv
biroul de acasă în camera sa.
Urmează apoi planul şcolii şi al locuinţei, apoi curtea şcolii şi a locuinţei, apoi curtea şcolii
cu strada, respectiv blocul sau curtea de acasă cu strada.
Pasul următor îl reprezintă un plan parţial al oraşului, în care apare drumul de acasă până
la şcoală.
Planul general al oraşului, cu formele de relief şi apele principale, se poate face sub forma
unei machete tridimensionale. Aceasta se modelează din lut, apoi se acoperă cu multe
straturi de hârtie înmuiată şi lipici (mucava); după uscare se îndepărtează lutul, iar macheta
rezultată este pictată de elevi.
Urmează împrejurimile localităţii cu fauna şi flora, putându-se merge până la întreaga
regiune (judeţul şi judeţele învecinate).
Astfel se deprind elementele realizării unei hărţi, de la spaţiul concret, la simbol.
Din clasa a V-a se studiază geografia fizică a patriei, a ţărilor învecinate.
Pornind pe Dunăre în sus se poate trece în clasa a VI-a la cunoaşterea Europei. Spre
sfârşitul acestei clase se vor prezenta în linii mari şi celelalte continente. Geografia Asiei,
Africii şi a Americii, cu cele mai reprezentative ţări şi zone, va fi predată pornind de la marile
descoperiri geografice (Marco Polo, Vasco da Gama, Columb şi Magelan).
Important este ca, în studiul zonelor geografice, să fie percepute polarităţile, structurile
caracteristice. De aceea extremele, uscat-mare, frig-căldură, verdeaţă-deşert sunt preferate
în prezentările acestora.
În vederea examenului de capacitate, pentru clasa a VIII-a este rezervată Geografia
României, deşi programa Şcolii Waldorf ar cere pentru această clasă continuarea studiului
geografiei mondiale. Din ţările sau continentele studiate, elevii vor învăţa cântece specifice,
percepând cât mai mult din specificul şi temperamentul oamenilor din zona respectivă.
Studiul geologiei, al mişcărilor tectonice, al ritmurilor Pământului, reprezintă în liceu o
treaptă superioară de înţelegere a fenomelor de existenţă a acestei fiinţe vii, care este
Terra.
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Fizica şi chimia
Drumul natural în descoperirea acestor ştiinţe a fost: experimentul – observaţia – concluzia
– legitatea. Acest drum natural este respectat şi în predarea ştinţelor naturale în şcoala
Waldorf.
În prima zi a fiecărei teme noi, au loc o serie de experimente. Ca temă, elevii trebuie să
descrie cu acurateţe şi corectitudine cele văzute la fiecare experiment.
A doua zi sunt analizate aceste experimente, trăgându-se primele concluzii asupra
fenomenelor studiate.
În a treia zi sunt enunţate legităţile căutate cu o zi înainte. Beneficiind de predarea în epoci,
mintea copilului va prelucra inconştient şi în timpul nopţii cele văzute în ziua precedentă,
trăind la maximum primii paşi în fiecare domeniu studiat.
Acest mod de lucru, bazat pe observaţia individuală, susţine interdisciplinaritatea
permanent prezentă în pedagogia Waldorf. Exprimarea corectă, diferenţiată, nuanţată şi la
obiect este un mod de a exersa limba română, lucru care se petrece firesc şi la celelalte
materii de studiu din afara orelor de limbă. De aceea, profesorul de specialitate are datoria
să asimileze în predarea sa şi informaţiile care ţin de alte discipline.
Pornind de la această necesitate, pedagogia Waldorf susţine prezenţa unui singur cadru
didactic în primele opt clase, pentru predarea disciplinelor din epocă. În personalitatea unui
astfel de om, elevul se poate regăsi cu strădania sa de a asimila conţinuturile mai multor
materii.
Euritmia
Euritmia este o formă de mişcare frumoasă, care completează strădania metodicii Waldorf
de a introduce artistic fiecare conţinut, fie el noţional sau de formare a deprinderilor.
Euritmia însăşi este o artă: vorbirea şi a cântatul reprezentate vizibil, folosind ca instrument
de redare corpul uman. Ea aduce în faţa ochilor intervale, tonuri muzicale, sunete rostite
printr-o curgătoare şi expresivă gestică a braţelor, a palmelor şi a corpului, într-o unitate
dinamică.
A doua latură a euritmiei este cea didactic-pedagogică, fortificând copilul întreg, aşa cum
este el privit în pedagogia Waldorf. În timpul orelor de euritmie, copiii mici interpretează prin
mişcări sugestive mici întâmplări sau povestiri. Pe măsură ce cresc, ei dobândesc abilitatea
de a-şi controla gesturile braţelor, formele de deplasare cu paşii şi reuşesc să dea formă
prin mişcarea braţelor şi a picioarelor unor ritmuri, unor sunete care cer gesturi specifice.
Piesele muzicale sau poetice care sunt transpuse euritmic rezultă din translatarea tonurilor
sau a sunetelor în gesturi precise, de conotaţie specifică. Nu se cer posturi, ca în balet, nu
se cere un mimetism, ca la vârstele mici, ci se cere o înţelegere a mesajului, a sunetului
corelat cu mesajul şi cu gestul, a costumului şi culorilor acestuia cu întreaga semnificaţie a
gestului artistic.
Elevii sunt îndrumaţi să înţeleagă semnificaţia ritmurilor, să o aplice, odată cu
instrumentalizarea trupului pentru expresia artistică. Există şi un al treilea domeniu al
euritmiei – cel terapeutic – latură de sine stătătoare folosită în tratarea diferitelor deficienţe.
Muzica
Deşi şcoala Waldorf nu este o şcoală de muzică, această artă este omniprezentă în viaţa
copiilor. Prin muzică, realitatea poate pătrunde mai lesne în sufletul copiilor.
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Deseori partea ritmică de la începutul cursului principal se bazează pe muzică, oricare
materie putând beneficia de sprijinul absolut benefic al muzicii. Dar cum evoluează această
materie în Şcoala Waldorf?
Din clasa I toţi elevii cântă la flaut. Pentru început se foloseşte flautul diatonic.
Până în clasa a III-a elevii cântă însă fără note, imitând învăţătoarea din faţa clasei.
De-abia la sfârşitul clasei a III-a se introduce portativul. Până la nouă ani, muzica este trăită
sub formă de ritm. Din acest moment apare măsura, iar cântecele încep să fie trecute pe
portativ.
În clasa a IV-a se învaţă canonul. Odată elevii trecuţi de momentul armoniei din clasa a V-a,
după 12 ani, apare studiul pe voci.
În continuare, studiul muzicii presupune diferenţierea percepţiei artistice şi a posibilităţilor
de exprimare. Orchestra şcolii şi a liceului sunt momente de studiu şi de aplicare a
noţiunilor studiate. Curentele muzicale sunt studiate de elevi în liceu, pentru a percepe şi
din această perspectivă evoluţia omenirii, care a fost însoţită de muzică prin formele ei
specifice.
Abilităţile practice şi educaţia tehnologică
Aceste materii au o deosebită importanţă în formarea copiilor pentru viaţă.
Tricotând, sculptând, modelând lutul sau împletind nuiele, copiii îşi dezvoltă pe lângă
diferitele abilităţi şi voinţa.
Simţul artisitc, cel tactil, simţul echlibrului şi al armoniei sunt cultivate în fiecare lucrare
practică realizată.
De aceea este important ca aceste discipline să nu rămână doar la nivel de teorie, ci să
permită copilului să crească prin abilităţile manuale pe care le dobândeşte în lucrul concret.
La nivel liceal, specializarea pe o anumită tehnică poate fi exersată în amănunţime, fără a
duce însă la o calificare certificată.
Practica
Elevii claselor de liceu fac câte o perioadă de practică de o săptămână.
Astfel, clasa a IX-a face practică în agricultură sau în construcţii, în clasa a X-a se face
practică topografică sau în construcţii, iar în clasa a XI-a practică socială sau ecologică.
Clasa a XII-a este, de obicei, timpul unei practici industriale sau de anvergură mai mare, iar
colectivele de elevi pot opta şi pentru o practică culturală, în ţară sau în străinătate. Aceste
perioade de practică îşi au rolul de pregătire pentru viaţă, de a ajuta tinerii în formarea
personalităţii şi a unei perspective coerente despre societatea în care vor deveni adulţi.
Arta dramatică
Aceasta este o materie specifică pedagogiei Waldorf, prezentă aproape în fiecare an, chiar
dacă nu apare în planul de învăţământ.
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Fiecare disciplină poate da ocazia unei dramatizări, fie că vorbim despre limbi străine sau
despre fizică.
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevii pun în scenă o piesă de teatru mai amplă, pe care o vor
prezenta în faţa părinţilor şi a întregii şcoli. Această piesă de teatru este o încununare a
muncii lor ca şi colectiv de-a lungul celor opt ani petrecuţi împreună. Pentru realizarea
piesei de teatru, elevii sunt solicitaţi să participe activ la toate etapele de elaborare a
recuzitei şi de punere în scenă a textului, având astfel posibilitatea de a avea o experienţă
proprie foarte intensă privind munca artistică.
Munca la această piesă, care de obicei durează câteva luni, întăreşte şi uneşte foarte mult
colectivul clasei, îi face pe elevi să fie mai toleranţi unii cu alţii, îi face să se ajute mult mai
mult între ei. Prezentarea piesei de teatru de către clasa a VIII-a este un eveniment
deosebit pentru întreaga şcoală şi în special pentru clasele mai mici, aceştia urmărindu-i cu
foarte mare atenţie pe colegii lor mai mari. Acest eveniment se repetă la un nivel de
complexitate mult mai mare, la sfârşitul liceului, când piesa de teatru le oferă elevilor
posibilitatea de a se depăşi şi de a-şi consolida performanţele în exprimarea socială şi
artistică.
Prezentare realizată de către Federaţia Waldorf din România, www.waldorf.ro
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II. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE
II.1. Informaţii cantitative şi calitative despre instituţie
INFORMAŢII CANTITATIVE:

1. Populaţia şcolară (2017-2018):
–
–

nr. clase: 25, din care ciclul preşcolar: 7 primar: 11 gimnazial: 6 liceal: 1
nr. elevi: 595, din care ciclul preşcolar: 170 primar: 250 gimnazial: 150 liceal: 25

Comparativ cu anii precedenţi:

Anul
Nr.
clase
Nr.
elevi

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

2015- 2016- 20172016 2017 2018

8

7

9

17

18

19

22

22

23

25

101

87

151

324

372

379

438

477

557

595

Rata abandonului şcolar (2016-2017): 0 %
Rata de promovabilitate (2016-2017): 100 %

2. Personalul didactic:
- nr. cadre didactice: 47
- nr. cadre didactice calificate: 35
- nr. cadre didactice necalificate: 12
- nr. cadre didactice titulare: 22
- cu gradul I: 8
- cu gradul II: 4
- cu definitivat: 18
- debutanţi: 5

3. Resurse materiale:
a) Spaţii de învăţământ: În Centrul Educaţional Comunitar Waldorf,
str. Sergiu
Celibidache nr. 8-12,
– complex de învăţământ modern, construit în anul 2009 pe un teren de 9.947 mp
- săli de curs: 24
- dormitoare: 4
- sală de euritmie: 1
- ateliere: 4 (tâmplărie, muzică, pictură, ştiinţe)
- cabinet informatică (25 calculatoare)
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- sală de gimnastică: 1
- sală profesorală: 1
- sală de mese: 1
- cabinet medical: 1
- cabinet de consiliere psihologică: 1
- birouri administrative: 2
- vestiare: 2
- spaţii exterioare recreative: cca. 5.470 mp
În Grădiniţa Waldorf de pe str. Anatole France nr. 14
- săli de curs: 3
- dormitoare: 3
- cantină: 1
- Sală de mese: 2
- Birouri şi cabinete: 4
- Vestiare:2
b) Dotări: şcoala este dotată satisfăcător cu material didactic şi echipament TIC:
● echipament TIC:
- 2 xerox-uri
- 3 imprimante/scannere
- 1 videoproiector
- 1 sistem audio, cu amplificare şi boxe
- 2 videocamere, 2 aparate foto
- 1 DVD player + 1 recorder
- 1 TV LCD
● conexiune internet în şcoală: da
● fond de carte: cca. 1.600 volume (propriu), 340 volume (F.E.P.L.)
● echipamente de laborator:
- chimie:
in valoare de 1.299 RON
- fizică:
în valoare de 15.978 RON
- biologie:
în valoare de 16.926 RON
- sport:
în valoare de 11.659 RON
- ateliere:
în valoare de 9.990 RON
- informatică în valoare de 25.000 RON
● mobilier şcolar nou în valoare de 50.875 RON (impreună cu echipamentele TIC)

c) Resurse financiare:

de la bugetul local, de la bugetul de stat şi din fonduri
extrabugetare (sprijin din partea părinţilor, sponsorizări/donaţii
din ţară şi din străinătate, fundaţia care sprijină şcoala /Fundaţia
„Educaţie pentru Libertate” (FEpL)

INFORMAŢII CALITATIVE:
- Mediul de provenienţă al elevilor: familii cu nivel de şcolarizare mediu şi superior
- Calitatea personalului didactic: bună, în marea majoritate cu experienţă şi calificare
Waldorf în predare.
- Relaţii interpersonale: în general bazate pe colaborare, deschidere, comunicare; cu câteva
cazuri problematice, generatoare de tensiuni şi conflicte în colectivitate
- Calitatea managementului şcolar: în profesionalizare continuă; s-au depus eforturi
considerabile pentru relansarea instituţiei, a accentuării deschiderii către comunitate, a
dezvoltării de parteneriate. Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu.
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II.2. Diagnoza anului şcolar (2013-2014)
Realizările şi neîmplinirile anului şcolar trecut pe cele 4 componente a instituţiei au fost:
A. Resurse materiale şi financiare
Realizări:

Neîmpliniri:

PUNCTE TARI / Strengths
- sediu nou, într-o locaţie deosebită, care - lipsa resurselor financiare şi umane pentru
asigură o infrastructură la un nivel foarte finalizarea locului de joacă pentru copiii de
înalt (spaţii pentru ateliere, laboratoare vârstă şcolară
bibliotecă-mediatecă, sală de mese, grupe
de grădiniţă, teren sport, grădini etc.)
- Gradul bun de echipare cu mobilier, dotări
şcolare etc.
- primirea unor fonduri de la bugetul local
pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii

B) Resurse umane
Realizări:

Neîmpliniri:

- asigurarea, cu mici excepţii, a unor cadre - neparticiparea a câtorva dascăli la forme
didactice cu calificare Waldorf
de perfecţionare
-lipsa cadrelor calificate la unele materii
- Participarea colectivului profesoral în (istorie, chimie)
număr mare la diferite forme de
perfecţionare, cum ar fi:
- unele probleme în demersul pedagogic (de
ex. dificultăţi de relaţionare cu elevi/clase)
- Simpozionul de vară, organizat de
Federaţia Waldorf din România în -Numărul mic de personal nedidactic şi
colaborare cu IAO (Timişoara)
didactic auxiliar îngreunează activitatea
şcolii.
- Cursurile
de
formare
ale
educatoarelor organizat de AEWR
(Cluj-Napoca)
- - Organizarea European Council of
Waldorf School Education
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C) Curriculum, ofertă educaţională
Realizări:

Neîmpliniri:

- Asigurarea, în special la clasele primare, a - lipsa unor materii/cursuri specifice
unui demers pedagogic Waldorf consecvent, pedagogiei Waldorf din paleta educaţională
bogat, de reală valoare.
oferită elevilor, mai ales la nivelul gimnazial
(ţesătorie şi alte abilităţi practice)
- Oferirea unei palete mai bogate de
activităţi în cadrul orelor de curs, datorită
mai ales creşterii gradului de echipare /
diversificării bazei materiale în cadrul şcolii
(de ex. echipamente sportive; experienţe de
fizică-chimie etc.)
D) Relaţii cu comunitatea
Realizări:

Neîmpliniri:

- realizarea unor acţiuni de succces de - Incă persistă în cadrul comunităţii locale
promovare a şcolii prin taberele de artă imaginea distorsionată
despre şcoala
desfăşurate la nivelul oraşului:
noastră.

II.3. Analiza SWOT
A. Resurse materiale şi financiare

PUNCTE TARI / Strengths

OPORTUNITĂŢI / Opportunities

- Existenţa, unui spaţiu nou cu toate dotările
necesare unei bune desfăşurări a activităţii
didactice.
- Formarea unei mici „comunităţi Waldorf” în
jurul şcolii, comunitate susţinută de fundaţia
FEpL

- Existenţa unui număr crescând de
persoane/susţinători ai Liceului Waldorf, care
pot contribui şi la sprijinirea
materială/financiară a FEPL.

PUNCTE SLABE / Weaknesses

AMENINŢĂRI / Threats

- Nu sunt asigurate sursele sigure de venituri
pentru susţinerea FEPL, o bună parte a
activităţii se realizează pe bază de
voluntariat/servicii pro bono, oferite de
părinţi.
- Existenţa unui credit extern care a fost
necesar la construirea clădirii în care
funcţionează şcoala.

- FEPL să nu fie capabilă să gestioneze
performant noul imobil, ceea ce ar genera
probleme majore legate în primul rând de
reambursarea creditului extern.

- Existenţa unor parteneriate externe de
succes, care pot contribui la cofinanţarea
costurilor unităţii, făcând posibilă oferirea
chiar şi a unor activităţi/programe gratuite.
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B. Resurse umane

PUNCTE TARI / Strengths

OPORTUNITĂŢI / Opportunities

- Existenţa unei echipe închegate, cu - Existenţa unor forme variate de
experienţă din ce în ce mai multă (şi) în perfecţionare/dezvoltare profesională în ţară
activităţi educaţionale non-formale
şi în străinătate (Ungaria, Germania).
- Număr mare de parteneriate, de
colaboratori externi

PUNCTE SLABE / Weaknesses

AMENINŢĂRI / Threats

- Experienţă încă prea mică în gestionarea - Plecarea/pierderea unor colaboratori
de programe non-formale
valoroşi din cauza nesiguranţei financiare.
- Incapacitatea unor pedagogi de a se
- Lipsa şi/sau indisponibilitatea temporală a
adapta la caracteristicile şi cerinţele
unor specialişti: profesor de gimnastică
educaţiei non-formale
Bothmer, artist plastic etc.
C. Curriculum, ofertă educaţională

PUNCTE TARI / Strengths

OPORTUNITĂŢI / Opportunities

- Curriculum-ul Waldorf, aşa cum este,
conţine toate premisele unei educaţii
sănătoase, creative, moderne, de calitate,
înclusiv în contexte non-formale.

- Existenţa unor practici educaţionale foarte
variate
acumulate
în
instituţiile
de
învăţământ alternative/libere din vest, de
unde se poate beneficia de schimb de
experienţe, se poate implementa exemple de
- Existenţa programului „Şcoală după şcolă” bune practici etc.
susţinut de cadre didactice din şcoală
- Generaţia nouă de părinţi este mai
deschisă la nou, mai critic la aspectele
- Existenţa programului Leonardo de negative a sistemului de invăţământ
activităţi
exta
curriculare
(instrument tradiţional, formal, şi astfel receptiv la oferta
muzical, taekwando, balet, origami etc)
unităţii noastre.

PUNCTE SLABE / Weaknesses

AMENINŢĂRI / Threats

- Cursurile nu au încă obiectivele, rezultatele
testate, standardizate;
- Nu există încă căile stabile, testate de
promovare a ofertei educaţionale.

- Datorită sistemului mult mai permisiv decât
cel tradiţional, au fost atraşi copii cu diferite
deviaţii de comportament, riscând să
stricăm echilibrul natural al claselor
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D) Relaţii cu comunitatea

PUNCTE TARI / Strengths

OPORTUNITĂŢI / Opportunities

- - alternativă educaţională care se - Existenţa unor noi posibilităţi de
adresează părinţilor care sunt interesaţi de o parteneriate, colaborări
educaţie mai aproape de natură, mai
sănătoasă
- Există cerere testată în oraş pentru un
număr de activităţi educaţionale nonS-au stabilit multe contacte/colaborări formale.
interne şi externe noi, s-au reafirmat unele
deja existente. (de ex. Primăria/Consiliul
Local Cluj-Napoca, legat de proiectul de
construcţie)
- Existenţa unor generaţii de absolvenţi ai
Liceului Waldorf şi a comunităţii de părinţi
care prin reţeaua socială în care trăiesc
contribuie la promovarea şcolii şi a
instituţiilor partenere cum ar fi FEPL.

PUNCTE SLABE / Weaknesses

AMENINŢĂRI / Threats

- Prezenţa încă insuficientă pe piaţa
educaţională clujeană şi în viaţa comunităţii
maghiare locale.

- Încă mai persista conservatorismul /
trandiţionalismul în cadrul comunităţii locale
în ceea ce priveşte metoda şi formele de
învăţământ (tradiţională vs. alternative,
formală vs. non-formală)
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III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA
2015-2020
III.1. Ţinta strategică pe termen mediu (2015-2020)
În urma consultării consiliului părinţilor şi a consiliului profesoral, ţinta strategică propusă
până în 2020 este reînfiinţarea liceului astfel incât şcoala să devină puternică şi stabilă:
- O şcoală cu clasele Pregătitoare-XII, cu grupe de grădiniţă, secţie română şi maghiară,
funcţionând într-un spaţiu adecvat.
- Să aibă clase cu efective normale (20-28) de copii la toate nivelele.
- Să aibă o funcţionare fluentă, în care se asigură o muncă pedagogică de calitate.
- Colectivul de părinţi să susţină şcoala.
- Colegiul profesoral să fie complet, stabil, cu pregătire Waldorf.
- Şcoala să se impună pe plan local ca un centru educaţional cu valoare, atrăgătoare.

III.2 Obiective strategice în domeniul resurselor materiale şi
financiare
1. Finalizarea construcţiei Complexului de învăţământ preuniversitar Waldorf din cartierul
Zorilor, noul sediu al liceului
2. Echiparea corespunzătoare a noului sediu
3.

Asigurarea

unui

property-management

performant

care

să

asigure

veniturile

extrabugetare necesare funcţionării.
4. Valorificarea tuturor resurselor financiare posibile (contribuţia părinţilor, programe de
finanţare, sposorizări etc.)

Obiectivul Finisarea tuturor spaţiilor destinate FEPL din complexul de învăţământ
strategic
preuniversitar Waldorf din cartierul Zorilor, amenajarea integrală a
1.
incintei.

1.1

1.2.

Măsuri/acţiuni/programe

Indicatori de performanţă

Valorificarea tuturor resurselor financiare
posibile (acţiuni de fundraising, programe de
finanţare, sponsorizări, etc.), în parteneriat cu
primăria
Organizarea de sesiuni de lucru voluntar
pentru amenajarea incintei.

- Obţinerea de finanţare prin proiecte

- Obţinerea de sponsorizări de la
diverse organizaţii
Amenajarea integrală a incintei
conform planului de amenajări
exterioare.
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Obiectivul
2. Dezvoltarea continuă a bazei materiale.
strategic
2.
Măsuri/acţiuni/programe
Indicatori de performanţă
2.1

2.3.

Elaborarea de planuri şi bugete anuale de
dezvoltare a bazei materiale, în funcţie de
priorităţile unităţii
Dezvoltarea de parteneriate / colaborări pe termen
lung cu firme care să sprijine dezvoltarea bazei
materiale.

Existenţa planurilor şi bugetelor anuale de
dezvoltare a bazei materiale.
Existenţa a
parteneriate.

cel

puţin

2

astfel

de

Obiectivul
Asigurarea veniturilor necesare funcţionării curente în mod stabil,
strategic
planificabil.
3.
Măsuri/acţiuni/programe
Indicatori de performanţă
3.1
3.2.
3.3.

Angajarea de personal de specialiate performant.

Existenţa unui director economic
experienţă şi spirit antreprenorial.

Elaborarea unor planuri financiare anuale (buget,
cashflow etc.) realiste, fezabile.
Implementarea şi urmărirea permanentă a
planurilor financiare.

Existenţa planurilor.

cu

Funcţionarea în parametri stabili a unităţii
sub aspect financiar.

III.3 Obiective strategice în domeniul resurselor umane
1. Asigurarea unui corp profesoral complet, calificat, cu pregătire Waldorf.
2. Obţinerea unui post de director adjunct.
3. Asigurarea personalului auxiliar şi nedidactic necesar.
Obiectivul
strategic
Asigurarea unui corp profesoral complet, calificat, cu pregătire Waldorf
1.
Măsuri/acţiuni/programe
Indicatori de performanţă
1.1

1.2.

Derularea de campanii de promovare / recrutare /
selecţionare de cadre didactice şi personal
administrativ şi auxiliar, în funcţie de nevoile
unităţii
Asigurarea unui mediu şi climat organizaţional
care să permită şi să susţină munca de calitate
precum şi ataşarea de unitate.

Obiectivul
Obţinerea unui post de director adjunct.
strategic
2.
Măsuri/acţiuni/programe
2.1

Derularea procedurilor şi înaintarea spre ISJ a
cererii de obţinere a postului de director adjunct

Existenţa unei baza de date cu CV-urile
potenţialilor colaboratori.
Climat organizaţional pozitiv (conturat pe
baza de chestionare, interviuri realizate în
rândul personalului).
Grad ridicat de stabilitate în rândul
personalului (rata de abandon sub 5 %
anual)

Indicatori de performanţă
Existenţa instrumentelor şi procedurilor
folosite.

Obiectivul
Asigurarea personalului auxiliar şi nedidactic necesar
strategic
3.
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3.1

Măsuri/acţiuni/programe

Indicatori de performanţă

Derularea procedurilor şi înaintarea spre ISJ a
cererii de obţinere a posturilor necesare

Existenţa
planului
de
perfecţionări,
participarea în proporţie de ce puţin 80 %
la formele de perfecţionare propuse.
Realizarea a cel puţin 1 stagiu anual la
care să participe echipa şcolii

Organizarea, în colaborare cu consultanţi /
specialişti externi, de stagii de perfecţionare

3.2.

III.4 Obiective strategice în domeniul ofertei educaţionale şi a
asigurării calităţii în procesul educaţional
1.. Asigurarea realizării curriculum-ului Waldorf, integral, la toate clasele şcolii şi la grupele
de grădiniţă
2.. Dezvoltarea ofertei educaţionale a programul de după masă.
Obiectivul
Asigurarea realizării curriculum-ului Waldorf, integral, la toate clasele şcolii şi
strategic
la grupele de grădiniţă
1.
Măsuri/acţiuni/programe
Indicatori de performanţă
1.1.
1.2

Evaluarea şi revizuirea anuală a ofertei
educaţionale în funcţie de rezultate/cerere din
partea beneficiarilor.
Imbunătăţirea curriculei Waldorf la nivel naţional

Gradul de participare la programele
educaţionale permanente şi ocazionale
creşte anual.
Existenţa planurilor cadru şi a
curriculumului Waldorf revizuit

Obiectivul
strategic
Dezvoltarea ofertei educaţionale a programul de după masă.
2.
Măsuri/acţiuni/programe
Indicatori de performanţă
2.1

2.2.

Implicarea management-ului unităţii în studiererea
diferitelor modele de asigurare a calităţii, alegerea
celui mai potrivit caracterului organizaţiei.
Realizarea
instrumentelor
şi
elaborarea
procedurilor de asigurare a calităţii
Implementarea, ca şi parte integrantă a culturii
organizaţionale, a măsurilor de asigurare a calităţii

Existenţa modelului ales, cu
documentaţiile aferente
Existenţa regulamentului SDS
Rapoartele anuale de evaluare

III.5. Obiective strategice în domeniul relaţiei cu comunitatea
1. Prezentarea unităţii de învăţământ şi promovarea ofertei educaţionale în cadrul
comunităţii.
2. Dezvoltarea de parteneriate, implementarea de proiecte comune cu alte instituţii,
organizaţii, personalităţi din ţară şi străinătate.
3. Implementarea unui program de implicare socială/comunitară directă (acordarea de
burse/programe gratuite unor grupuri defavorizate, reabilitare de loc de joacă din
zonă etc.)
Obiectivul Prezentarea unităţii de învăţământ şi promovarea ofertei educaţionale
strategic
cadrul comunităţii.
1.
Măsuri/acţiuni/programe
Indicatori de performanţă

în
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Elaborarea de materiale de prezentare şi
promovare
Realizarea unor campanii de promovare (afişe,
pliante, spot mass-media, zile deschise, vizite în
şcoli, etc.) de două ori pe an

1.1

Imagine/brand unitar, modern, creativ
Numărul
de
înscrişi/participanţi
la
programele oferite creşte cu cel puţin 5%
în urma unei campanii de promovare

Dezvoltarea de parteneriate, implementarea de proiecte comune cu alte
Obiectivul
instituţii, organizaţii, personalităţi din ţară şi străinătate.
strategic
2.
Măsuri/acţiuni/programe

Indicatori de performanţă

Stabilirea de noi contacte cu organizaţii, instituţii
educaţionale, culturale, de tineret din Cluj-Napoca,
cu personalităţi în domeniu.
Elaborarea
şi
implementarea
de
programe/proiecte comune.

2.1

2.2.

Cultivarea
existente.

2.3.

contactelor/relaţiilor

de

colaborare

Stabilirea de cel puţin 10 contacte noi pe
parcursul unui an.
Derularea anuală a unor programe /
proiecte având cel puţin 6 parteneri;
participarea, ca şi partener, la cel puţin 1
proiect al altor organizaţii
Contactarea cel puţin de 3 ori pe an a
tuturor relaţiilor existente (invitaţii la
evenimente, urări de sărbători etc.)

Implementarea unui program de implicare socială/comunitară directă
Obiectivul
(acordarea de burse/programe gratuite unor grupuri defavorizate, servicii
strategic
comunitare publice etc.)
3.

3.1

Măsuri/acţiuni/programe

Indicatori de performanţă

Oferirea de programe educaţionale gratuite şi/sau
burse de participare unor grupuri defavorizate.

Asigurarea
de
gratuitate/burse
de
participare la programele CEFEPL anual
pentru cel puţin 10 copii aparţinând unor
grupuri defavorizate.
Asigurarea
accesului
public
la
infrastructurile realizate (loc de joacă)
Organizarea/participarea anuală la cel
puţin 2 acţiuni de voluntariat, de ajutor
social/comunitar.

Implementarea unor acţiuni/servicii comunitare
(loc de joacă, campanie de curăţenie în
împrejurimi etc.)

3.2.

III.6. Monitorizare, evaluare
Monitorizarea şi evaluarea internă proiectului de dezvoltare instituţională se va face în
mod curent de către conducerea managerială a unităţii (directorul, directorul adjunct),
urmând ca anual rezultatele să fie prezentate şi dezbătute în Consiliul de administraţie şi în
Consiliul profesoral/educativ.
Se va urmări:
• corelarea strânsă între obiective şi rezultate;
• corelarea între obiective, acţiuni, calendarul acţiunilor şi buget;
• controlul permanent asupra bugetului de cheltuieli;
• crearea unui sistem informaţional coerent si rapid al proiectului
• urmărirea permanentă a realizării obiectivelor;
• evaluarea realizării obiectivelor;
• creşterea iniţiativei şi colaborării în procesul de realizare a obiectivelor.
Cei mai importanţi indicatori anuali de succes urmăriţi vor fi:
-

Numărul total de participanţi la programele permanente (copii-tineri/adulţi)
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-

Numărul total de participanţi la programele/activităţile ocazionale (copii-tineri/adulţi)

-

Numărul total al cursurilor/atelierelor permantente oferite (copii-tineri/adulţi)

-

Numărul total al programelor/activităţilor ocazionale oferite (copii-tineri/adulţi)

-

Numărul mediu de participanţi la programele permanente (copii-tineri/adulţi)

-

Numărul mediu de participanţi la programele/activităţile ocazionale (copiitineri/adulţi)

-

Venitul total anual din donaţii, sposorizări, acţiuni de strângere de fonduri etc.:

-

Venitul total anual din taxe de participare

-

Soldul execuţei bugetare

-

Percepţia medie a calităţii programelor educaţionale oferite (pe baza chestionarelor
aplicate participanţilor, pe o scară de 5).

-

Numărul de parteneriate/colaborări la nivel instituţional
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IV. PROGRAME DE DEZVOLTARE
a) MANAGEMENT FINANCIAR ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR MATERIALE
ACŢIUNI

RESURSE

Elaborarea şi urmărirea
execuţiei bugetului de
venituri şi cheltuieli

- Director economic /
coordonator fundraising
şi marketing
- director, director
educativ, director tehnic,
CA

Organizarea de sesiuni
de lucru voluntar pentru
amenajarea incintei.

Dezvoltarea de
parteneriate / colaborări
pe termen lung cu firme
care să sprijine
dezvoltarea bazei
materiale.

-

RESPONSABILIT
ĂŢI
Director economic

voluntari
buget total de
2000 EUR

- Director economic /
coordonator fundraising
şi marketing
- Mape de prezentare
organizaţie

Director
Grupe de lucru cu
părinţii

Director economic

TERMENE

INDICATORI DE
REALIZARE

01.10.2015
continuu

Includerea
materialelor
necesare infiinării
grupei de grădiniţă
Includerea
materialelor
necesare înfiinţării
liceului.

31.08.2015

- Amenajarea
parţială a incintei
conform planului
de amenajări
exterioare
(priorităţi: taluz,
loc de joacă)

31.08.2015
Existenţa a cel
puţin 3 astfel de
parteneriate.

b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
OBIECTIVE

RESURSE

Identificarea nevoilor şi
posibilităţilor de formare

-

-

Atragerea şi selectarea de
personal didactic competent

-

Perfecţionarea şi formarea
continuă a cadrelor didactice

-

-

Oferta Federaţiei
Waldorf din România
(FWR), Asociaţiei
Waldorf din România
(AEWR), Federaţiei
Waldorf din Ugaria,
etc
Oferta de la alte
organizaţii şin
instituţii de
specialitate
Materiale de
prezentare a şcolii

Oferta Federaţiei
Waldorf din
România, Federaţiei
Waldorf din Ugaria,
etc
Oferta de la alte
organizaţii şi instituţii

RESPONSABILI
TĂŢI
Coordonator
perfecţionări

-

-

C.A.

Coordonator
perfecţionări

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Dezbatere în CA
Lista cursurilor etc. de
perfecţionare afişate în
sala profesorală
(permanent)

Număr mare de
aplicanţi, interviuri.
Nominalizarea
invăţătorilor la cls.
pregătitoare şi diriginţii la
clasele V până la data de
1 martie
Participarea fiecărui dascăl la
cel puţin o formă de
perfecţionare pe parcursul
anului şcolar
-
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c) DEZVOLTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE
OBIECTIVE
Obţinerea unei noi grupe de
grădiniţă
Obţinerea autorizaţiei de
funcţionare provizorie pentru

RESURSE

-

Educatori,
cursul
formare AEWR

RESPONSABILIT
ĂŢI
de

-

Legislaţia aferentă
Documentele cerute de
ARACIP

-

profesori şi învăţători
spaţii şi dotări materiale
existente
reglementări în vigoare cu
privire la organizarea CDS
Oferta educaţională a şcolii
baza materială
cursuri de perfecţionare
oferite de CCD, ONG,
universităţi

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

Director
Depunerea proiectului
Responsabil
la ISJ până în ian.
comisie educatoare
2016
Director
Depunerea
CEAC
documentaţiei la
ARACIP până în
octombrie 2016

nivelul liceal în cadrul Şcolii
Gimnaziale Waldorf
Evaluarea necesarului de
resurse pentru asigurarea
curriculum-ului Waldorf complet
începând cu anul şcolar 20152016
Elaborarea şi planificarea a
ofertei educaţionale a programul
de după masă pentru anul
şcolar 2015-2016

-

CEAC
Comisia
financiară

Comisia pentru
curriculum

Realizarea listei cu
necesarul de
materiale, resurse
umane etc până lîn
martie 2016
Elaborarea ofertei
concrete pentru
anul şcolar 20152016 până la
septembrie 2015

d) DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE
OBIECTIVE

RESURSE

Identificarea potenţialelor
instituţii partenere

-

baze de date

Stabilirea de contacte;
negociere

-

Mape de prezentare

Planificarea activităţilor comune

-

Realizarea programelor

-

Campanie de promovare a
şcolii, şi a ofertei educaţionale
din anul şcolar 2016-2017, la
nivelul municipiului

-

Fişa proiectului

Broşuri, pliante, afişe de
prezentare

RESPONSABILIT
ĂŢI
-

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

director
FEPL
Comisia
pentru
activităţi
educative
Coordonatori
de
programe/proi
ecte
director
FEPL
Coordonatori de
programe/proiecte

Centralizarea
potenţialilor
parteneri până la
15.11.2015

Coordonatori de
programe/proiecte
Coordonatori de
programe/proiecte

Plan de acţiuni

-

FEPL
toţi dascălii

-

Existenţa surselor
de documentare
(poze, înregistrări
video) şi a unor
rapoarte
Nr. de inscrieri,
aplicanţi, etc. la
programele şi
activităţile oferite
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PLAN DE MĂSURI PENTRU ÎNFIINȚAREA LICEULUI 2016-2017
a) MANAGEMENT FINANCIAR ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR MATERIALE
ACŢIUNI

RESURSE
-

Pregătirea spaţiului
suplimentar necesar
desfăşurării activităţii
unei clase de liceu

Pregătirea unui cabinet
de informatică

-

-

-

RESPONSABILIT
ĂŢI

Cuprinderea sumelor
necesare închirierii
spaţiului în bugetul de
venituri şi cheltuieli
sponsorizări FEpL
sau alte fundaţii din
Germania/Elveţia
cuprinderea
cheltuielilor lucrării în
bugetul de reparaţii
(aproximativ 30000
lei)
proiecte, buget

TERMENE

INDICATORI DE
REALIZARE

31.08.2017

- Creşterea suprafeţei
spaţiului închiriat de către
şcoală de la FEpL
- Finalizarea Amenajării a
două săli de clasă astfel
încât la 1.09.2017 să
poată fi folosite de către
şcoală pentru buna
funcţionare a viitorului
liceu.

1.07.2017

Existența cabinetului.

Contabil
Director/CA
Preşedintele
FEpL

Director
Părinți (Buciuman)

b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
OBIECTIVE

RESURSE
-

Elaborarea şi implementarea
unui plan de mentorare
personalizat

Atragerea de noi dascăli care
sunt dispuşi să se
perfecţioneze în sistemul
Waldorf
Organizarea, în colaborare cu
consultanţi / specialişti
externi, de stagii de teambuilding, traininguri în grup
etc.

Invitată Verginia de la Iași
pentru a susține câteva
conferințe(un week-end)

Cadrele didactice
Situl instituției
Parteneri FEpL, AEWR
-

-

Director/director
educativ
Consultanţi externi de
specialitate

RESPONSABILI
TĂŢI
Director-invitată
Verginia
Membrii comisiei
– lobby cu toate
cadrele pentru
participare
-Cadre didactice
care vor preda la
liceu
Directori/
Mentori Waldorf

Director/director
educativ

TERMENE

INDICATORI DE
REALIZARE

Cel târziu
20,05,2017

Participarea a cât mai
mulți dascăli la
întâlniri

01.06.2017

Sunt necesare noi
forţe la, şt. socioumane, lb. Engleză,
ed. Fizică,

31.08.2017

Realizarea a cel puţin
2 astfel de stagii
anual la care să
participe toţi doritorii.

c) DEZVOLTAREA ŞI PROMOVAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE
OBIECTIVE

RESURSE

Elaborarea de materiale de
prezentare şi promovare

-buget de promovare
bazat pe resurse proprii
- director/director
educativ, director
tehnic, consultanţi
externi de specialitate

Realizarea unor campanii de
promovare (pagina web,
afişe-pliante, spot massmedia, zile deschise, vizite
în şcoli, programe în

- materiale de
promovare
voluntari
director/director
educativ

RESPONSABILI
TĂŢI
Laura Cristian –
ppt – afișat la
CJRAE
(colaborare cu
părinți)
Anca I, Mircea Oelaborare flyere
si afis cu ajutor
de la părinți
(Sână ?)
Părinți – film de
prezentare
Toți dascălii

TERMENE

INDICATORI DE
REALIZARE

15.03.2017

Imagine/brand unitar,
modern, creativ ,
flyere

01.05.2017

Distribuirea școlilor
generale la toți
dascălii astfel încât să
ajungă informația la
copii. Afișarea
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parteneriat cu alte instituții
etc.) Școli gimnaziale vizate:
• Brâncuși, Titulescu, Vaida
Voevod, AgârbiceanuGheorgheni, Mărăști
• Rebreanu, Creangă,
Goga, Hațeganu – Mănăștur
• Bob, Horea, Isac –
Centru, Gară

informațiilor în toate
școlile vizate
Distribuirea filmului și
a afișelor pe
facebook, sit

Revizuirea paginii WEB a
instituţiei şi implementarea
noilor programe pentru a-l
face mai funcţional

-voluntari – părinţi,
absolvenţi specialişti în
domeniu IT

- Echipa de
comunicare

01.04.2017

Întâlniri cu părinții în vederea
promovării

Se vor discuta:
-Particularități de vârstă
pentru lieu
- sistemul Waldorf în
general
-Scoala Waldorf Cluj
-planuri cadru+opționale
-practica
-modalitatea de
admitere la liceul
Waldorf

Comisia

02.03.2017

Funcţionarea în
paramentri a sit-ului

d) ASIGURAREA CALITĂŢII
OBIECTIVE

RESURSE

Asigurarea unui învățământ
Waldorf de calitate.
Stabilirea unui program de
întâlniri.

Profesori care au mai
predat in liceu pe cat
posibil Waldorf
Profesori care au urmat
cursuri sau practica in
străinătate la liceu

RESPONSABILI
TĂŢI

TERMENE

Director/CP
01.04.2017
Comisia

INDICATORI DE
REALIZARE

Existenţa programului
de intâlniri

e) DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE
OBIECTIVE
Desfășurarea portilor deschise
pentru părinții elevilor de
gimnaziu
Realizarea unei activități
comune cu elevi din afara școlii
care și-au arătat intenția să se
înscrie la Liceul Waldorf

RESURSE

RESPONSABILI
TĂŢI

TERMENE

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

Toți dascălii care
predau la gimnaziu

comisia

03.04.2017

Participanti externi cat mai
numeroși

Dascăli
Elevii claselor a
VIII-VII

comisia

10.04.2017

Număr mare de
participanți- minim 10.

15.07.2017

Contracte de colaborare

Pe parcursul
anului școlar

Continuarea
parteneriatului cu Școlile
Waldorf din Ottersberg,
Bremen, Hamburg,
Chișinău prin acțiunile
comune tradiționale.
Continuarea participării la
activitățile comune cu
școlile Waldorf din țară

Stabilirea de contacte cu
organizaţii, instituţii pentru
efectuarea practicii.

- Director/director
educativ
Mape de
prezentare
Bază de date

Cultivarea contactelor/relaţiilor
naționale și internaționale de
colaborare existente în
comunitatea Waldorf la nivel
educativ.

- Director/
coordonator de
programe
educative
- PR
-CP

Comisia

Director/
coordonator de
programe
educative
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PLAN OPERAŢIONAL 2016-2017

a) MANAGEMENT FINANCIAR ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR MATERIALE
ACŢIUNI

RESURSE

Elaborarea şi urmărirea
execuţiei bugetului de
venituri şi cheltuieli

- Contabil / coordonator
fundraising şi marketing
- director, director
educativ, CA

Organizarea de acţiuni
de fundraising, aplicarea
pentru programe de
finanţare, sponsorizări,
etc., în parteneriat cu
FEpL şi cu Asociaţia
Waldorf (AWR)

- Contabil/ coordonator
fundraising şi marketing
- Mape de prezentare
instituție

-

Organizarea de sesiuni
de lucru voluntar pentru
amenajarea incintei.

Dezvoltarea de
parteneriate / colaborări
pe termen lung cu firme
care să sprijine
dezvoltarea bazei
materiale.
Execuţia finală a
gardului pe latura nordică

-

- Contabil/ coordonator
fundraising şi marketing
- Mape de prezentare
organizaţie
- contract de sposorizare
Sicontra SRL

Execuţia finală a
iluminatului exterior şi
securizarea accesului în
curte.

-

-

Pregătirea spaţiului
suplimentar necesar
desfăşurării activităţii
unei clase de liceu

muncitor
voluntari –
părinţi, profesori
sponsorizări
FEpL, AWR

-

-

cuprinderea lucrării în
planul de buget
sponsorizare în
proporţie de 25% de
către SAICO SRL,
Colin Licht

Cuprinderea sumelor
necesare închirierii
spaţiului în bugetul de
venituri şi cheltuieli
sponsorizări FEpL
sau alte fundaţii din
Germania/Elveţia
cuprinderea
cheltuielilor lucrării în
bugetul de reparaţii
(aproximativ 30000
lei)

RESPONSABILIT
ĂŢI
Contabil

Contabil/
Director/
Administrator

-Director/
Administrator
-Responsabil
echipa de
amenajare curte

Contabil
Director
Administrator
Director/
preşedinte FEpL

TERMENE
01.11.2016
continuu

01.03.2017

31.05.2017

31.03.2017

Pe parcursul
anului școlar

30.10.2016

Contabil
01.05.2017
Director/CA

Contabil
Director/CA
Preşedintele
FEpL

31.08.2017

INDICATORI DE
REALIZARE
Sold pozitiv la sfârşitul
anului
- Creşterea cu 10 % faţă
de anul precedent a
sumelor obţinute din
donaţii şi sponsorizări.
- Obţinerea de finanţare
prin proiecte la cel puţin 2
programe de finanţare.
- Organizarea a cel puţin 3
acţiuni publice de
fundraising.
- Realizarea, în proporţie
de 60%, a planurilor de
dezvoltare propuse, în
urma acestor campanii.
- Amenajarea parţială a
incintei conform planului
de amenajări exterioare
(priorităţi: Loc de joacă
pentru şcolarii mici la
şcoală şi pentru copiii de
la Grădiniţa cu PP
Waldorf)
Existenţa a cel puţin 3
astfel de parteneriate.
Finalizarea lucrărilor
până la 01.11.2016
- Întocmirea unui proiect
de iluminat al curţii
(sponsorizare SAICO)
- Realizarea iluminatului
curţii inclusiv cu sistem de
închidere securizată a
porţilor. Porţile vor fi
dotate cu camere de luat
vederi şi cu acces pe bază
de interfon
- Creşterea suprafeţei
spaţiului închiriat de către
şcoală de la FEpL
- Finalizarea Amenajării a
două săli de clasă astfel
încât la 1.09.2017 să
poată fi folosite de către
şcoală pentru buna
funcţionare a viitorului
liceu.
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-

Pregătirea resurselor
materiale necesare
înfiinţării a încă o grupă
de grădiniţă în sediul din
str. Anatole France

-

Cuprinderea sumelor
necesare închirierii
spaţiului în bugetul de
venituri şi cheltuieli
cuprinderea lucrării în
bugetul de reparaţii
(aproximativ 20000
lei)
sponsorizări AWR
sau alte asociaţii
cuprinderea în buget
a sumelor necesare
dotării grupei cu
mobilier şcolar
adecvat şi cu jucării.

Contabil/
Director/ CA/
Administrator

31.08.2017

Comisia de achiziţii

- Creşterea suprafeţei
spaţiului închiriat de către
şcoală de la Asociaţia
Waldorf
- Igienizarea unei săli de
grupă în clădirea din
Anatole France
- achiziţionarea
materialelor necesare
bunei desfăşurări a
activităţii

b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
OBIECTIVE

RESURSE

Derularea de campanii de
promovare / selecţionare de
colaboratori pentru
programele ocazionale

- Director/director
educativ
- Baza de date

Auto-evaluarea anuală a
personalului. Evaluarea
anuală a performanţelor
cadrelor didactice /
colaboratorilor externi
Implementarea de măsuri de
corecţie în urma procesului de
evaluare.

Director/CA

RESPONSABILI
TĂŢI

-

-

Director/director
educativ

Director/CA

TERMENE

20.09.2016

12.09.2016

Director/director educativ / CA, CP

Director/director
educativ

01.02.2017

Implementarea unui plan de
mentorizare pentru cadrele
didactice noi venite în
sistemul Waldorf

Şefi de comiisie metodică/ Mentori Waldorf

Comisia pentru
mentorat

Pe tot
parcursul
anului şcolar

Elaborarea şi implementarea
unui plan de perfecţionări
personalizat

- Director/director educativ
Oferta Federaţiei
Waldorf din România,
AEWR, IAO, Federaţiei
Waldorf din Ugaria, etc
- Oferta de la alte
organizaţii şi instituţii de
specialitate

Director/director
educativ
- Membrii
Consiliului
consultativ al
federaţiei

Titularizarea cadrelor
didactice cu vechime mai
mare de 1 an în şcoala și care
îndeplinesc condițiile legale

Determinarea a cât mai multe
cadre didactice să se înscrie
la examenul pentru obținerea
gadrelor didactice
Atragerea de noi dascăli care
sunt dispuşi să se
perfecţioneze în sistemul
Waldorf
Organizarea, în colaborare cu
consultanţi / specialişti

- cadre didactice
competente

Cadre didactice

-

Director/
Şefi comisii
metodice/ CA

-

Director/
Şefi comisii
metodice/ CP

01.01.2017

01.03.2017

01,11,2016

Cadrele didactice
Situl instituției
Parteneri FEpL, AEWR

-

Directori/
Mentori Waldorf

01.06.2017

-

-

Director/director
educativ

31.08.2017

Director/director
educativ

INDICATORI DE
REALIZARE
Oferta educaţională
cu programele
permanente şi
ocazionale
(Leonardo) elaborate
la începutul anului
şcolar
Existenţa fişelor de
auto-evaluare.
Gradul de remediere
la următoarea
evaluare (peste 90%)
Interasistenţe la ore
în special la cele de
epocă
Întâlniri regulate între
cadrele noi şi mentori
Existenţa planului de
perfecţionări,
participarea în
proporţie de ce puţin
80 % la formele de
perfecţionare
propuse.
Existenţa procedurilor
de evaluare a muncii
de la clasă a
dascălului
Existenţa fişei de
observare a lecţiei
Titularizarea a cel
puţin 3 dascăli
Înscrierea a cel puți 3
dascăli la examenele
pentru gradele
didactice
Sunt necesare noi
forţe la: învăţători,
educatori, şt. socioumane, lb. engleză
Realizarea a cel puţin
2 astfel de stagii
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externi, de stagii de teambuilding, traininguri în grup
etc.

-

Consultanţi externi de
specialitate

anual la care să
participe toţi doritorii.

c) DEZVOLTAREA ŞI PROMOVAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE
OBIECTIVE

RESURSE

RESPONSABILI
TĂŢI

TERMENE

INDICATORI DE
REALIZARE

Revizuirea paginii WEB a
instituţiei şi implementarea
noilor programe pentru a-l
face mai funcţional

-voluntari – părinţi,
absolvenţi specialişti în
domeniu IT

- Echipa de
comunicare

01.12.2016

Funcţionarea în
paramentri a sit-ului

Realizarea unor studii ‘de
piaţă’ în privinţa ofertelor
educaţionale non-formale
existente în oraş, precum şi
a tendinţelor/solicitărilor din
partea beneficiarilor.

Elaborarea programelor
permanente şi ocazionale a
programului Leonardo,
ŞDŞ, conferinţe dedicate
părinţilor etc ţinând cont de
scopurile şi viziuneamisiunea unităţii.
Organizarea de activități la
nivel comunitar (Bazare,
Concerte) la care să fie
invitați externi în special de
la școlile gimnaziale din
Cluj-Napoca
Evaluarea şi revizuirea
anuală a ofertei
educaţionale în funcţie de
rezultate/cerere din partea
beneficiarilor.

Elaborarea de materiale de
prezentare şi promovare

Realizarea unor campanii
de promovare (pagina web,
afişe-pliante, spot massmedia, zile deschise, vizite
în şcoli, programe în
parteneriat cu alte instituții
etc.)

Cadre ddactice
Părinţi
Elevi
Absolvenţi

Comisia de
reînfiinţare
liceului

01.10.2016

- Existenţa unui
studiu de inventariere
a ofertelor
educaţionale
nonformale existente
în oraş, actualizat
bianual.
- Existenţa unor
informaţii cel puţin
calitative despre
tendinţele/solicitările
din partea
beneficiarilor,
realizate bianual.
Existenţa, în forme
corespunzătoare
promovării, a ofertei
educaţionale
actualizate.
Participarea anuală a
cel puţin 180 copii şi
60 de adulţi la
programele
permanente oferite de
Şcoală şi de FEpL

Director/director
educativ,
Cadre didactice,
colaboratori, parteneri

Coordonator
Leonardo
Coordonator
SDS

20.09.2016

Cadre didactice,
colaboratori, parteneri

Echipele de
organizare

Pe parcursul
anului școlar

Existența unui număr
ridicat de participanți
la activitățile
organizate.

Director/director
educativ, CP, CA

Director/director
educativ

01.02.2017

Cererea la nivelul
claselor mici şi a
grădiniţei este în
continuă creştere.

-buget de promovare
bazat pe resurse proprii
- director/director
educativ, director
tehnic, consultanţi
externi de specialitate

Director/director
educativ

01.11.2016

Imagine/brand unitar,
modern, creativ ,
flyere

01.10.2016

Numărul de
înscrişi/participanţi la
programele oferite
creşte cu cel puţin 5%
în urma unei
campanii de
promovare
Colectarea de cereri
de intenţie pentru
liceu/ grădiniţă

- materiale de
promovare
voluntari
director/director
educativ

Director/director
educativ

01.10.2016
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d) ASIGURAREA CALITĂŢII
OBIECTIVE
Implicarea managementului unităţii în studiererea
diferitelor modele de
asigurare a calităţii,
alegerea celui mai potrivit
caracterului organizaţiei.
Realizarea instrumentelor şi
elaborarea procedurilor de
asigurare a calităţii

Implementarea, ca şi parte
integrantă a culturii
organizaţionale, a măsurilor
de asigurare a calităţii

RESURSE

RESPONSABILI
TĂŢI

-

Director/CP

-

Director/director
educativ
Consultant extern
CEAC

Responsabil
CEAC

TERMENE

INDICATORI DE
REALIZARE

01.11.2016

Existenţa modelului
ales, cu documentaţiile
aferente

Director/director
educativ, CA
Consultant extern
- CEAC

Director/director
educativ
Responsabil
CEAC

01.12.2016

Existenţa
manualului/ghidului
de asigurare a
calităţii, specific
unităţii.

Director/director
educativ, CA
Consultant extern
CEAC
Chestionare
aplicate beneficiarilor,
alte instrumente de
comunicare elaborate

Director/director
educativ

continuu

Rapoartele anuale de
evaluare indică
remedierile necesare

-

e) DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE
OBIECTIVE

RESURSE

RESPONSABILI
TĂŢI

TERMENE

Stabilirea de noi contacte cu
organizaţii, instituţii
educaţionale, culturale, de
tineret din Cluj-Napoca, cu
personalităţi în domeniu.

- Director/director
educativ
Mape de
prezentare
Bază de date

Director/director
educativ

15.05.2017

Elaborarea şi implementarea de
programe/proiecte comune.

Director/director
educativ, director
economic

Director/director
educativ

Pe parcursul
anului școlar

- Director/
coordonator de
programe
educative
- Secretariat, PR

Director/director
educativ

Pe parcursul
anului școlar

- Director/
coordonator de
programe
educative
- PR
-CP

Director/
coordonator de
programe
educative

Cultivarea contactelor/relaţiilor
de colaborare existente.

Cultivarea contactelor/relaţiilor
naționale și internaționale de
colaborare existente în
comunitatea Waldorf la nivel
educativ.

Pe parcursul
anului școlar

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Stabilirea de cel puţin 5
contacte noi pe parcursul
anului cu școli gimnaziale
prin intermediul
programului Școala Altfel.
Derularea unor programe /
proiecte comune cu
diverși parteneri (Tabăra
de Artă, Leonardo, Bazar,
Școala părinților ș.a);
participarea, ca şi
partener, la proiecte al
altor organizaţii / ale
comunității (Zilele culturii
maghiare, zilele diverselor
școli partenere)
Contactarea cel puţin de 3
ori pe an a tuturor relaţiilor
existente (invitaţii la
evenimente, urări de
sărbători etc.)
Continuarea
parteneriatului cu Școlile
Waldorf din Ottersberg,
Bremen, Hamburg,
Chișinău prin acțiunile
comune tradiționale.
Continuarea participării la
activitățile comune cu
școlile Waldorf din țară(
Olimpiada greacă).
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