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Nu avem datoria să transmitem convingeri 

generațiilor tinere. Trebuie să-i ajutăm să-și 

folosească propriile forțe de judecată, propriile 

capacități de înțelegere. Să învețe să vadă cu 

propriii ochi în lume... Părerile și convingerile 

noastre sunt valabile numai pentru noi. Le 

punem în fața tinerilor, ca să le spunem: așa 

vedem noi lumea. Uitați-vă acum și voi, să 

vedeți cum se arată lumea vouă. Să trezim 

capacități, nu să transmitem convingeri. Nu în 

adevărurile noastre să creadă tineretul, ci în 

personalitatea noastră. Cei care cresc, să 

observe că suntem căutători. și trebuie să-i 

conducem și pe ei pe calea căutătorilor.” 

 Rudolf Steiner 

 

 

 

 

BINE AȚI VENIT 
 

Căile prin care ajung copiii și părinții la 

grădinița și școala noastră sunt foarte diferite. 

Ne bucură nespus de mult faptul că ați ales să 

deveniți parte din comunitatea noastră. 

Această broșură conține informațiile de bază 

despre modul în care funcționează instituția 

noastră. Dacă o consultați, veți deveni mai 

informați și vă veți simți mai acasă. Sperăm că 

veți găsi utilă această broșură și veți fi 

îndemnați astfel să vă implicați în numeroasele 

domenii din viața instituției în care părinții aduc 

o contribuție atât de importantă.  

 

Cu mulțumiri, 

Colegiul profesoral și personalul instituției 

 

 

 

 

 

 

Notă: pentru a nu încărca inutil formularea, în 

broșură câteodată apare și termenul general 

de ‘școală’: când nu este vorba explicit numai 

de treapta școlară, bineînțeles ea se referă la 

întreaga instituție, inclusiv grupele de grădiniță. 

 

 

 

 

ISTORICUL INSTITUȚIEI 
 

Prima grădiniță Waldorf din Cluj-Napoca (de 

pe str. Anatole France) și-a deschis porțile în 

1990, iar în 1992 a început și școala, care a 

ajuns să aibă și treapta liceală în 2000. 

Clădirea nouă a grădiniței din str. Anatole 

France s-a finalizat în 2003.  

Proiectul de construcție a noului sediu din 

cartierul Zorilor a fost demarat în 2005, iar în 

septembrie 2009 a fost inaugurată și dată în 

folosință noua clădire de pe str. Sergiu 

Celibidache nr. 8-12. De atunci treptat am 

amenajat curtea și am finisat noi săli, cu 

munca efectivă și sprijinul deosebit al părinților. 

Din septembrie 2011 grădinița veche din 

Anatole France a devenit structură în cadrul 

Liceului Waldorf cu grupe de grădiniță. 

Instituția noastră are în prezent grupe de 

grădiniță (câte 3 la fiecare secție, română și 

maghiară), clasele I-VIII la ambele secții 

(exceptând clasa a VI-a maghiară), precum și 

clasele a IX-a și a X-a la secția română. 

Liceul Waldorf cu grupe de grădiniță este una 

dintre cele peste 900 de școli și 2500 de 

grădinițe Waldorf din întreaga lume. Prima 

școală Waldorf a fost inaugurată în Stuttgart în 

septembrie 1919. În majoritatea cazurilor 

aceste instituții sunt instituții fondate de părinți 

ce funcționează în sistem privat; în România 

instituțiile Waldorf sunt de stat (cu puține 

excepții). Curriculum-ul este unul specific, 

aprobat de Ministerul Educației. 

Instituția noastră este singura instituție de 

învățământ alternativ bi-culturală și bilingvă din 

România, având secție română și maghiară. 

Considerăm o șansă și o bogăție deosebită 

pentru instituție această coexistență și 

colaborare a celor două culturi.  

În Anexa 0 amintim numele acelor persoane 

sau organizații care ne-au susținut în mod 

deosebit pe parcursul istoricului nostru de 

aproape 30 de ani, susținere fără de care nici 

grădinița din A. France, nici noul sediu din 

cartierul Zorilor nu s-ar fi putut realiza. Le 

mulțumim în numele tuturor generațiilor de 

copii care au beneficiat și vor beneficia de 

roadele sprijinului lor! 
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A gyermekek olyanok, mint a virágok. 
 
Az egyiket sokat kell öntözni, a másikat csak 
ritkán szabad. 
Az egyik a sok napot kedveli, a másik 
árnyékos helyen is virágzik. 
Vannak könnyen alkalmazkodók és 
érzékenyebbek. 
Ha mindegyikkel ugyanúgy bánok, az egyik 
kivirul, a másik elszárad. 
 
Mindegyiknek van levele, szára, virága - 
hasonlóak, de mégis különbözőek. 
Mindegyikük gondoskodásra éhezik, egyéni 
bánásmódra. 
Nem attól fejlődnek, hogy mellettük ülök egész 
nap, hanem attól, hogy a számukra megfelelő 
gondoskodást kapják 
. 

 
Van köztük árvácska, petúnia, muskátli, 
leander, krókusz, kardvirág és rózsa. 
Az egyik hamarabb nyílik ki, a másik később, 
de mindegyik különleges, mindegyik egyedi. 
Nem hasonlíthatom össze őket egymással. 
Nem jobb a hatalmas kardvirág, mint az apró 
árvácska. 
Csak más. 
Nem erőltethetem, hogy virágozzék hamarabb 
a rózsa, hiszen az árvácska már rég kibújt, 
most már neki is itt lenne az ideje. 
 
Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket, 
rájövök, hogyan érzik a legjobban magukat a 
kertemben, 
a nekik megfelelő, egyéni módon 
gondoskodom róluk, 
és gyönyörködöm bennük, 
ahogyan nőnek,  
erősödnek, 
kivirágzanak. 
 
 
 

Copii sunt precum florile 
 
Unele trebuie udate frecvent, pe altele nu ai 
voie să le uzi decât rar. 
Unora le place să stea în soare, altele înfloresc 
și la umbră. 
Unele se adaptează ușor, altele sunt mai 
sensibile. 
Dacă le-aș trata pe toate la fel, unele ar înflori, 
altele s-ar usca. 
 
Fiecare are frunze, tulpină, floare – se 
aseamănă, dar sunt totuși diferite. 
Fiecare dorește să fie îngrijită, să fie tratată în 
mod propriu. 
Nu de aceea cresc pentru că stau lângă ele 
toată ziua, ci pentru că primesc îngrijirea care li 
se potrivește. 
 

 
Sunt și panseluțe, și petunii, și mușcate, și 
leandri, și brândușe, și gladiole, și trandafiri ... 
Una înflorește mai devreme, alta mai târziu, 
dar fiecare este deosebită, fiecare este unică. 
Nu le pot compara una cu alta. 
Măreața gladiolă nu este mai bună decât 
micuța panseluță. 
Doar diferită. 
Nu pot să forțez trandafirul să înflorească mai 
repede pentru că panseluța a ieșit demult; va fi 
timpul și pentru el. 
 
Tot ce pot face este să le cunosc, 
să îmi dau seama cum se simt cel mai bine în 
grădina mea, 
să le îngrijesc pe fiecare-n parte, cum i se 
potrivește mai bine fiecăreia 
și să mă las fermecată de felul în care cresc,  
prind putere, 
înfloresc. 
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MISIUNE, VIZIUNE, VALORI 
 
Grădinițele și școlile Waldorf sunt ancorate în cultura comunității locale în care funcționează, dar toate 
au ceva în comun: respectul pentru individualitatea fiecărui copil. Astfel, și Liceul Waldorf cu grupe de 
grădiniță Cluj-Napoca își propune să dezvolte potențialul unic al fiecărei persoane. În consecință, în 
instituția noastră nu este loc pentru discriminare împotriva unei persoane sau a unui grup. Acest lucru 
face posibilă egalitatea de oportunități și aprecierea diversității în rândul copiilor, personalului și 
părinților care formează comunitatea instituției noastre. 
 

 
 
Misiunea școlii noastre este să dăruiască lumii oameni cu o gândire independentă și creativă, cu 
bucurie și dragoste pentru viață, cu entuziasm și putere pentru munca lor în societate. 
 
Scopul nostru este de a educa omul ca un întreg, atât trupul și sufletul cât și spiritul printr-un 
curriculum Waldorf testat de aproape o sută de ani și recunoscut de Ministerul Educației, care 
echilibrează disciplinele academice cu activitățile artistice și practice, toate fiind bazate pe 
cunoașterea și respectarea etapelor de dezvoltare ale copilului.  
 
Valorile cultivate de instituția noastră: creativitatea, căldura sufletească, responsabilitatea, respectul, 
integritatea, inițiativa, libertatea. 
 

EDUCAȚIA WALDORF 
 
• Munca pedagogică se bazează pe un 
curriculum propriu, aprobat de Ministerul 
Educației, care este conceput în mod special 
pentru a corespunde etapelor de dezvoltare a 
copiilor; 
 
• Există deosebiri în vârsta la care sunt 
introduse anumite conținuturi sau competențe 
(de ex. introducerea formală a scrisului și 
cititului se face într-un ritm mai lent în primii 
ani, însă în clasele mai mari elevii lucrează la 
același nivel cu colegii de la alte școli; și 

invers: de ex. la școlile Waldorf învățarea 
limbilor străine începe cu clasa pregătitoare, la 
clasa I introducându-se deja a doua limbă 
străină iar introducerea celor 4 operații de bază 
la matematică se face deodată); la sfârșitul 
ciclurilor (clasa a IV-a, a VIII-a și a XII-a) elevii 
din școlile Waldorf ajung la aceleași finalități 
educaționale ca și elevii din celelalte școli. 
 
• În grădiniță copiii sunt în grupe mixte 
de vârstă: cei mici învață de la cei mari, iar cei 
mari au posibilitatea să simtă utilitatea și 
competența crescândă a rolului lor social; 
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• Învățătorul conduce clasa o vreme mai 
îndelungată (în școlile Waldorf din alte țări de 
regulă până în clasa a VIII-a; la noi până în 
clasa a IV-a sau a VI-a, după posibilități). Chiar 
dacă rolul învățătorului este preluat de un 
diriginte din clasa a V-a sau a VII-a, rolul 
dascălului care conduce destinele clasei are 
un impact mai profund decât în alte școli. 
 
• Din clasa pregătitoare, elevii învață în 
sistem de module de 2-4 săptămâni (epoci), 
zilnic cu un curs principal de 110 minute fără 
pauză, la începutul zilei. Acest sistem de epoci 
permite aprofundarea disciplinelor de cultură 
generală (limba maternă, matematică, istorie, 
geografie, fizică etc.) 
 
• Elevii învață să își realizeze propriile 
„manuale”, așa-numitele caiete de epocă, la 
care se adaugă folosirea de fișe de lucru și alte 
surse bibliografice. 
 
• Evaluarea elevilor este specifică 
alternativei. Pentru detalii vă rugăm consultați 
capitolul „Evaluarea în școlile Waldorf”.  
 
• Instituția este condusă – în măsura în 
care legislația existentă permite acest lucru – 
într-o formă non-ierarhică, prin organisme și 
grupe de lucru care gestionează și răspund de 
câte un domeniu: colegiul profesoral conduce 
demersul pedagogic, consiliul de administrație 
răspunde de funcționarea administrativă și 
respectarea legalității, etc 
 
Desenul formelor 
 
Pe lângă faptul că, în școala Waldorf, 
majoritatea materiilor sunt parcurse într-un 
mod diferit față de cel clasic, aici există și 
câteva materii total noi. 
 
Prima dintre acestea este desenul formelor. 
Această materie, prezentă în clasele 0-V, are 
două argumente puternice în favoarea sa. 
 
În primul rând, formele desenate în primele 
două clase vor pregăti introducerea literelor și 
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 își 
propune să trezească gândirea copilului, simțul 
echilibrului, al armoniei și al frumosului. Ea 
stimulează facultatea de reprezentare și cea 
imaginativă ajutând la formarea vederii în 
spațiu. 

 
Euritmia 
 
Euritmia este o formă de mișcare frumoasă, 
care completează strădania metodicii Waldorf 
de a introduce artistic fiecare conținut, fie el 
noțional sau de formare a deprinderilor. 
 
Euritmia însăși este o artă: vorbirea și a 
cântatul reprezentate vizibil, folosind ca 
instrument de redare corpul uman. Ea aduce în 
fața ochilor intervale, tonuri muzicale, sunete 
rostite printr-o curgătoare și expresivă gestică 
a brațelor, a palmelor și a corpului, într-o 
unitate dinamică. 
 
A doua latură a euritmiei este cea didactic-
pedagogică, fortificând copilul întreg, așa cum 
este el privit în pedagogia Waldorf. În timpul 
orelor de euritmie, copiii mici interpretează prin 
mișcări sugestive mici întâmplări sau povestiri. 
Pe măsură ce cresc, ei dobândesc abilitatea 
de a-și controla gesturile brațelor, formele de 
deplasare cu pașii și reușesc să dea formă prin 
mișcarea brațelor și 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 
conotație specifică. Nu se cer posturi, ca în 
balet, nu se cere un mimetism, ca la vârstele 
mici, ci se cere o înțelegere a mesajului, a 
sunetului corelat cu mesajul și cu gestul, a 
costumului și culorilor acestuia cu întreaga 
semnificație a gestului artistic. 
 
Elevii sunt îndrumați să înțeleagă semnificația 
ritmurilor, să o aplice, odată cu 
instrumentalizarea trupului pentru expresia 
artistică. Există și un al treilea domeniu al 
euritmiei – cel terapeutic – latură de sine 
stătătoare folosită în tratarea diferitelor 
deficiențe. 
 
Muzica 
 
Deși școala Waldorf nu este o școală de 
muzică, această artă este omniprezentă în 
viața copiilor. Prin muzică, realitatea poate 
pătrunde mai lesne în sufletul copiilor. 
 
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 școala Waldorf? 
 
Din clasa I toți elevii cântă la flaut. Pentru 
început se folosește flautul diatonic. 
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Până în clasa a III-a elevii cântă însă fără note, 
imitând învățătoarea din fața clasei. 
 
De-abia la sfârșitul 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 învață canonul. Odată elevii 
trecuți de momentul armoniei din clasa a V-a, 
după 12 ani, apare studiul pe voci. 
 
În continuare, studiul muzicii presupune 
diferențierea percepției artistice și a 
posibilităților de exprimare. Orchestra școlii și a 
liceului sunt momente de studiu și de aplicare 
a noțiunilor studiate. Curentele muzicale sunt 
studiate de elevi în liceu, pentru a percepe și 
din această perspectivă evoluția omenirii, care 
a fost însoțită de muzică prin formele ei 
specifice. 
 
Arta dramatică 
 
Aceasta este o materie specifică pedagogiei 
Waldorf, prezentă apoape în fiecare an, chiar 
dacă nu apare în planul de învățământ. 
 
Fiecare disciplină poate da ocazia unei 
dramatizări, fie că vorbim despre limbi străine 
sau despre fizică. 
 
La sfârșitul clasei a VIII-a, elevii pun în scenă o 
piesă de teatru mai amplă, pe care o vor 
prezenta în fața părinților și a întregii școli. 
Această piesă de teatru este o încununare a 
muncii lor ca și colectiv de-a lungul celor opt 
ani petrecuți împreună. Pentru realizarea 
piesei de teatru, elevii sunt solicitați să 
participe activ la toate etapele de elaborare a 
recuzitei și de punere în scenă a textului, 
având astfel posibilitatea de a avea o 
experiență proprie foarte intensă privind munca 
artistică. 
 
Munca la această piesă, care de obicei 
durează câteva luni, întărește și unește foarte 
mult colectivul clasei, îi face pe elevi să fie mai 
toleranți unii cu alții, 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 școală, în special pentru 
clasele mai mici, aceștia urmărindu-i cu foarte 
mare atenție pe colegii lor. Acest eveniment se 
repetă la un nivel de complexitate mult mai 
mare, la sfârșitul liceului, când piesa de teatru 
le oferă elevilor posibilitatea de a se depăși și 
de a-și consolida performanțele în exprimarea 

socială și artistică. 
 
Scrisul și cititul 
 
Scrisul și cititul se învață în școala Waldorf pe 
parcursul primelor clase, cu accent pe 
desenarea literelor și organizarea estetică a 
scrisuluii și a spațiului scris. De aceea 
parcursul este la început lent, dar în clasa a IV-
a elevii ajung la același nivel cu colegii lor din 
învățământul tradițional. 
 
Din ce motive se alege acest drum? Psihologii 
susțin că cel mai dificil de învățat într-o viață 
de om este cititul și scrisul, deoarece este o 
activitate a intelectului și leagă copilul în mod 
artificial de gândirea abstractă a omului matur. 
Concret, cititul și scrisul se învață în următorii 
pași: întâi se lucrează literele mari de tipar. În 
funcție de evoluția clasei, învățătorul va 
introduce la sfârșitul 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 și se ajunge la abstractizarea ei prin 
noțiuni. 
 
De exemplu, litera M se va naște 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 învățate sunt însă pentru 
vocale, care sunt prezentate copiilor ca 
provenind din sentimente: A – admirație, 
deschidere; E – reținere, închidere în sine; I – 
înălțare, afirmare; O – îmbrățișare, protecție; U 
– necunoscut, cunoaștere. 
 
Aritmetica 
 
Sensibilitatea pentru diferitele laturi ale ființei 
umane este educată în școala Waldorf din 
primele clase. Astfel, cele patru operații de 
bază sunt învățate în asociere cu cele patru 
temperamente și culorile asociate acestora. 
 
Pe parcursul anilor școlari, studiul matematic 
va cuprinde și geometria cu mâna liberă, 
construcțiile geometrice și studiul corpurilor 
platonice. 
 
Construcțiile spațiale conduc la o mai bună 
percepție a formelor existente și permit 
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dezvoltarea unei capacități de  
analiză, benefică în toate celelalte domenii de 
studiu. 
 
Geometria proiectivă, sferică sunt de 
asemenea studiate în liceu, pentru a canaliza 
percepția elevilor înspre forme abstracte, 
construcții aproape ireale, ce deschid orizontul 
întrebărilor despre semnificația mai înaltă a 
matematicii. 
 
Limbile străine 
 
Cercetări recente au arătat că o persoană ce 
și-a însușit o limbă străină înainte de învățarea 
scrisului și cititului o va stăpâni fără accent. 
 
Din contră, învățatul unei limbi străine simultan 
cu scrisul și cititul, duce la vorbirea cu accent a 
acesteia. 
 
Ca urmare, în primele trei clase din școala 
Waldorf se învață două limbi străine, doar prin 
imitație. Concret, orele sunt pline de cântece și 
poezii, însoțite de o gestică sugestivă a 
profesorului, copiii cântând și 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. 
 
Limba maternă 
 
Dacă până la vârsta de 9 ani copilul se 
identifică pe deplin cu mediul în care trăiește, 
după această vârstă el se interiorizează, se 
detașează de cele ce-l înconjoară. Până la 
acest moment el se identifică cu limba 
maternă. Distanțându-se de aceasta, elevul 
poate să o analizeze și să-i perceapă 
structura. 
 
Din acest moment, elevul poate începe studiul 
gramaticii, având primul contact rațional cu 
structura limbii și cu regulile gramaticale. Astfel 
debutează un proces lung, care continuă până 
în clasa a VIII-a. 
 
Prima parte o reprezintă aprofundarea 
principalelor calități ale părților de vorbire, apoi 
copiii se familiarizează treptat cu structura 
propoziției, iar începând din clasa a VII-a cu 
structura frazei. 
 
În predarea literaturii, metodele folosite 
vizează în mod preponderent planul emoțional. 
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 raționale a 
textului literar, accentul este pus pe 
aprofundarea semnificației textului cu ajutorul 
altor forme de exprimare artistică (desen, 
pictură, muzică). 
 
Repetarea, ritmicizarea, exercițiile de vorbire și 
de intonare sunt instrumente constant utilizate 
în cadrul orelor de literatură. Interdisciplinar, 
cultivarea exprimării este prezentă și la 
începutul învățământului 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. 
 
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 evidențiază 
defecte ce trebuie îndreptate, iar pe de altă 
parte, poveștile despre sfinți prezintă noblețea 
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 și istorice 
locale și naționale 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 și Grecia antică. 
Aceasta din urmă domină clasa a V-a, nu 
numai la istorie, ci și la alte discipline (educația 
fizică, literatură, matematică, muzică). 
 
În clasa a VI-a se studiază Roma antică, iar în 
a VII-a Evul mediu și Renașterea. 
 
În general, la predarea istoriei se pune 
accentul pe trăirea atmosferei epocilor și nu 
atât de mult pe înmagazinarea informațiilor. 
Sunt alese spre studiu acele momente sau 
personalități din istoria omenirii care au 
impulsionat evoluția generală a lumii, forme 
caracteristice de cultură și civilizație. 
 
Clasa a VIII-a cere studierea istoriei 
contemporane, dar pregătirea pentru 
examenele naționale modifică programa 
școlilor Waldorf din România, care preiau 
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studiul istoriei naționale. 
 
În liceu se reia studiul treptele de civilizație, 
studindu-se acum din perspectivă generică, a 
curentelor mari de cultură, a mișcărilor sociale 
și a semnificațiilor pe termen lung. Important 
de reținut este faptul că biografia umană este o 
repetare la scară mică a istoriei omenirii. De 
aceea, treptele de civilizație sunt relevante 
pentru biografia personală a elevului, mai ales 
în primii opt ani de școală. 
 
Această perspectivă stă și în spatele studiului 
la liceu, când curentele generale ale epocilor 
de civilizație stau în centrul atenției tinerilor, 
căci orientarea în societatea actuală este 
posibilă numai prin cunoașterea formelor de 
evoluție care au creat-o. 
 
Matematica 
 
În predarea matematicii, dascălul trebuie sa 
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 definiție. 
 
Definițiile sunt evitate pe cât posibil, 
preferându-se caracterizarea noțiunilor într-un 
mod viu. Când sunt însă absolut necesare, 
acestea sunt cât mai accesibil prezentate, 
folosindu-se din plin intuiția elevilor. 
 
Parcurgerea materiei cât mai aproape de 
mersul istoric este un principiu general pentru 
școala Waldorf, deosebit de important în 
matematică. Predarea în mișcare aduce 
matematica mai aproape de copil. De la jocuri 
ritmice de învățare a tablei înmulțirii până la 
forfecarea paralelogramului (translatarea unei 
laturi pe dreapta suport cu păstrarea ariei), 
totul trebuie predat cât mai viu. 
 
La geometrie se evită cu desăvârșire 
demonstrarea relațiilor evidente, insistându-se 
asupra afirmațiilor 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 aplicații ipotetice. 
 
Desenul geometric cu mâna liberă 
 
Predarea geometriei în școala 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 învață să le denumească și să 
le definească. 
 
Pentru a crea un simț cât mai solid al figurilor 
geometrice, acestea sunt desenate fără 
instrumente geometrice. 
 
Abilitățile practice și educația tehnologică 
 
Aceste materii au o deosebită importanță în 
formarea copiilor pentru viață. 
 
Tricotând, sculptând, modelând lutul sau 
împletind nuiele, copiii își dezvoltă pe lângă 
diferitele abilități și voința. 
 
Simțul artisitc, cel tactil, simțul echlibrului și 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 abilitățile 
manuale pe care le dobândește în lucrul 
concret. 
 
La nivel liceal, specializarea pe o anumită 
tehnică poate fi exersată în amănunțime, fără a 
duce însă la o calificare certificată. 
 
Zoologia 
 
În clasa a IV-a, elevii învață despre animale 
tipice unor forme unilaterale din natură: capul 
(sepia), trupul sau burta (vaca) sau membrele 
(șoarecele). O polaritate interesantă se poate 
găsi între vultur (un animal al aerului, care 
rareori coboară pe pământ) și taur (care „se 
ține” cu toată forța sa pe pământ). 
 
În general, se scot în evidență la animale 
diferitele trăsături temperamentale și fizice 
unilaterale. De exemplu, calmul și blândețea 
unei vaci pot fi scoase în evidență pictând vaca 
în albastru. 
 
Elevii vor picta fiecare animal în culori care 
scot în evidență caracterul specific al acestuia. 
Lucrul individual al elevilor se va materializa și 
în compuneri, unde va fi căutat specificul 
fiecărui animal, prin descrieri, dialoguri 
imaginare sau referate cu un mai ridicat 
conținut științific. 
 
Ca o încoronare a celor studiate, imaginea 
omului, nespecializat și cu potențe multiple de 
evoluție, este creionată sugestiv. Toate aceste 
elemente sunt pe larg studiate în clasele 
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ulterioare, când regnul vegetal (clasa a V-a), 
cel mineral și animal (clasa a VI-a) și omul 
(clasele a VII-a și a VIII-a) sunt studiate în 
detaliu. 
 
În liceu se studiază în amănunt formele de 
evoluție ale naturii, structura organismului 
uman și formele de cunoaștere și cercetare ale 
acestora (genetică). 
 
Botanica 
 
La fel ca și la animale, în împărăția plantelor, 
studiată în clasa a V-a, se pot găsi diferite 
caracteristici omenești. 
 
La această vârstă a copiilor, plantele trebuie 
personificate ca într-o adevărată poveste. Nu 
se întâlnește explicarea despre țesuturi și 
celule, ierbarele sunt evitate, în locul lor 
preferându-se studiul plantelor în natură și 
pictarea în mediul lor natural, formându-se 
astfel și respectul pentru lumea înconjurătoare. 
 
Geografia 
 
Această materie apare prima dată în clasa a 
IV-a sub forma unei epoci despre ținutul natal. 
 
În prima lecție, elevul își desenează banca în 
care stă, cuprinsă în sala de clasă, respectiv 
biroul de acasă în camera sa. 
 
Urmează apoi planul școlii și al locuinței, apoi 
curtea școlii și a locuinței, apoi curtea școlii cu 
strada, respectiv blocul sau curtea de acasă cu 
strada. 
 
Pasul următor îl reprezintă un plan parțial al 
orașului, în care apare drumul de acasă până 
la școală. 
 
Planul general al orașului, cu formele de relief 
și apele principale, se poate face sub forma 
unei machete tridimensionale. Aceasta se 

modelează din lut, apoi se acoperă cu multe 
straturi de hârtie înmuiată și lipici (mucava); 
după uscare se îndepărtează lutul, iar macheta 
rezultată este pictată de elevi. 
 
Urmează împrejurimile localității cu fauna și 
flora, putându-se merge până la întreaga 
regiune (județul și județele învecinate). 
 
Astfel se deprind elementele realizării unei 
hărți, de la spațiul concret, la simbol. 
 
Din clasa a V-a se studiază geografia fizică a 
patriei, a țărilor învecinate. 
 
Pornind pe Dunăre în sus se poate trece în 
clasa a VI-a la cunoașterea Europei. Spre 
sfârșitul acestei clase se vor prezenta în linii 
mari și celelalte continente. Geografia Asiei, 
Africii și a Americii, cu cele mai reprezentative 
țări și zone, va fi predată pornind de la marile 
descoperiri geografice (Marco Polo, Vasco da 
Gama, Columb și Magelan). 
 
Important este ca, în studiul zonelor 
geografice, să fie percepute polaritățile, 
structurile caracteristice. De aceea extremele, 
uscat-mare, frig-căldură, verdeață-deșert sunt 
preferate în prezentările acestora. 
 
În vederea examenului de capacitate, pentru 
clasa a VIII-a este rezervată Geografia 
României, deși programa școlii Waldorf ar cere 
pentru această clasă continuarea studiului 
geografiei mondiale. Din țările sau continentele 
studiate, elevii vor învăța cântece specifice, 
percepând cât mai mult din specificul și 
temperamentul oamenilor din zona respectivă. 
Studiul geologiei, al mișcărilor tectonice, al 
ritmurilor Pământului, reprezintă în liceu o 
treaptă superioară de înțelegere a fenomelor 
de existență a acestei ființe vii, care este Terra. 
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EVALUAREA ÎN ȘCOLILE WALDORF 
 
În România formele alternative de evaluare 
sunt cvasi-necunoscute, deși acestea au o 
tradiție și o pondere mare în țările occidentale 
și sunt folosite chiar și în școli „tradiționale”. De 
aceea este extrem de important ca părinții să 
înțeleagă și să accepte formele de evaluare 
practicate în școala noastră. Suntem conștienți 
de presiunea care vine din partea sistemului 
educațional exterior (cu testări naționale etc.), 
însă suntem convinși că practica din școlile 
Waldorf – și în general în școlile alternative – 
este mai sănătoasă, mai umană și cu mai mult 
sens decât sistemul clasic de evaluare.  
 
Prin ce diferă evaluarea din școlile Waldorf? 
 
Evaluarea în școlile Waldorf diferă de clasicul 
sistem de notare; aceasta este continuă, 
complexă și multi-criterială, axată pe 
individualitatea elevilor și nu se bazează pe 
note. 
 
Elevii primesc feed-back și evaluare din partea 
dascălului și colegilor despre munca pe care o 
desfășoară în școală în mod continuu: cele 
câteva cuvinte ale învățătorului la verificarea 
temei de casă sau descrierea verbală făcută 
împreună la sfârșitul orei de pictură când întreg 
colectivul se uită la picturile făcute, toate sunt 
forme de evaluare indirecte care nu 
stigmatizează, nu închid elevii în „cutii 
mentale” fixe („tu ești de 7 la matematică”). 
Evaluarea specifică școlilor Waldorf lasă loc 
dezvoltării în ritmul personal, individual, mențin 
dorința elevilor de a face mai bine și conduc la 
formarea treptată a capacității de auto-
evaluare realiste.  
 
(În școlile Waldorf nu este încurajată 
concurența între elevi, ci este încurajată în 
permanență dezvoltarea față de propria 
situație actuală. Motivația pentru creștere și 
dezvoltare trebuie să vină din interior, de 
dragul muncii realizate cu sens și de cea mai 
bună calitate de care este capabil un elev, și 
nu din motive externe, cum ar fi nota sau 
bicicleta primită cadou în cazul în care are 
rezultate bune la o materie).  
 
O altă formă de evaluare o reprezintă 
prezentările din munca de la clasă în cadrul 
serbărilor de sfârșit de epocă, făcute în mod 
regulat în fața părinților și în fața celorlalte 
clase, la serbările de sfârșit de epocă comune, 
care se desfășoară de 2-3 ori pe an.  
 

 
 
 
Din clasa a IV-a se introduc și formele de 
evaluare directă: lucrări, teste de sfârșit de 
epocă, cu rezultate cuantificate în procente 
sau punctaj. La acestea se alătură 
prezentări/referate realizate în grupe mici sau 
individual (care culminează cu lucrările de an 
realizate în clasa a VIII-a și în treapta liceală). 
În liceu există și o componentă formală de 
auto-evaluare din partea tinerilor. 
 
Dascălii urmăresc permanent – și 
documentează în jurnalul propriu – evoluția 
elevilor, inclusiv a aspectelor care nu țin strict 
de evoluția la o anumită materie (cum ar fi 
abilitățile de comunicare, relațiile sociale, 
dezvoltarea fizică etc.). Colegiul claselor și 
colegiul profesoral alocă timp – în cadrul 
consiliilor profesorale săptămânale – pentru 
urmărirea dezvoltării unor clase sau a unor 
copii. Această preocupare continuă, obiectivă, 
izvorâtă din dorința de cunoaștere, acceptare 
și ajutorare a dezvoltării posibilităților și 
potențialităților interioare existente în copil, 
constituie o caracteristică importantă a muncii 
pedagogice din școlile Waldorf.  
 
Pentru a asigura transferabilitatea între școala 
noastră și celelalte școli (tradiționale), 
evaluarea descriptivă din certificatul de sfârșit 
de an este transformată în medie anuală (sau 
semestrială, după caz).  
 
Comunicarea între școală și părinți privind 
evoluția copiilor 
 
Comunicarea între unitatea de învățământ și 
părinți privind evoluția copiilor se realizează 
prin următoarele modalități: 
• ședințe/serate cu părinții, care se realizează 
la un interval de 4-5 săptămâni și la care 
participă regulat, alături de învățător/diriginte, 
și profesorii de specialitate care predau la 
clasa respectivă; 
• serbări de sfârșit de epocă, ținute la nivelul 
clasei (de 3-4 ori pe an) sau comun pe cicluri 
sau secții (de 2-3 ori pe an); 
• ore de consultare personală: cadrele 
didactice alocă o oră pe săptămână pentru 
întâlniri directe, personale cu părinții; 
• comunicarea în scris a evoluției școlare la 
sfârșitul semestrului I; 
• certificatul de sfârșit de an. 
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DESPRE CERTIFICATUL DE SFÂRȘIT DE AN 
 
 
Deoarece acest document școlar este 
inexistent în sistemul tradițional, prezentăm 
mai pe larg caracteristicile lui.  
 
Certificatul este documentul eliberat de 
unitățile școlare Waldorf care certifică evoluția 
școlară a elevului pe parcursul unui an școlar. 
Se transmite familiei elevului la sfârșitul anului 
școlar, iar o copie se arhivează în unitatea de 
învățământ. 
 
În clasele primare și gimnaziale Certificatul se 
adresează părinților, în clasele liceale și 
elevului.  
 
Certificatul conține, în formă descriptivă, 
evoluția școlară multi-criterială a elevului la 
fiecare disciplină. Criteriile evaluării sunt 
stabilite de fiecare cadru didactic în parte sau 
sunt stabilite unitar pentru fiecare disciplină la 
nivelul unității de învățământ. În ambele situații 
criteriile evaluării sunt incluse în jurnalul 
învățătorului/profesorului și sunt comunicate 
părinților în cadrul întâlnirilor regulate cu 
părinții.  
 

 

 
 
 
În ciclul primar și gimnazial Certificatul conține 
și un capitol de caracterizare generală a 
evoluției clasei și a elevului respectiv, redactat 
de învățător/diriginte, precum și – opțional – un 
fragment de poezie (ales sau scris de 
învățător/diriginte) cu scop educativ, așa 
numita poezie de certificat, care îl însoțește pe 
elev în anul școlar următor.  
 
Consemnările din Certificat conțin și o scurtă 
descriere a tematicii principale abordate în 
cadrul disciplinei respective în acel an școlar, 
și pot conține și poze cu elevul sau lucrările 
elevului la disciplina respectivă. În treapta 
liceală Certificatul conține și media generală la 
disciplina respectivă.  
 
La Certificat se anexează, după caz, 
rezultatele și certificarea participării elevului la 
programe educaționale non-formale, 
organizate de unitatea de învățământ sau prin 
parteneriate cu alți furnizori de educație. 
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SERBĂRILE ANULUI ȘI CALENDARUL 2018-2019  
 
Marcarea ritmului natural al anului prin serbările-sărbătorile tradiționale este o caracteristică a școlilor 
Waldorf. Unitatea noastră, fiind ancorată în două culturi – cea română și cea maghiară – se bucură de 
tradițiile ambelor. 
 
Serbările anului, ținute la nivel de grupe/clase sau împreună la nivel de instituție sunt: 
Deschiderea festivă a anului școlar     10 Septembrie 2018 
Serbarea recoltei       Octombrie 2018 
Serbarea „lămpașelor” / Ziua de Szent Marton     11 noiembrie 2018 
Bazarul/târgul de Crăciun      8 decembrie 2018 
Serbarea de Advent (spirale)      2 decembrie 2018 
Concerte Leonardo       13 decembrie 2018 
Jocul de Crăciun       10-14 decembrie 2018 
Concertul de Crăciun       20 decembrie 2018  
Carnaval        3 martie 2019 
Târg de vechituri/ 1 mai Waldorf      4 mai 2019 
Rusalii         16 iunie / 9 iunie 2019 
Concerte Leonardo       30-31 mai 2019 
Ziua absolventului de clasa a VIII-a     7 iunie 2019 
Încheierea anului școlar, acordarea certificatelor   14 Iunie 2018 
  
Pe lângă aceste serbări tradiționale se organizează activități comune la nivel de instituție: 
- ziua porților deschise (de regulă de două ori pe an); 
- serbările de sfârșit de epocă comune (de 2-3 ori pe an); 
- clăci de amenajare a curții (de 1-2 ori pe an). 
Notă: grădinița din str. A. France are calendar propriu de activități. 
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ACTIVITĂȚI EXTRA-CURRICULARE, 
PROGRAME ȘI SERVICII EDUCAȚIONALE 
CONEXE  
 
Programul Leonardo – cursuri, ateliere 
artistice-practice 
Din anul școlar 2009-2010 Liceul Waldorf 
împreună cu Fundația „Educație pentru 
Libertate” oferă un set de activități artistice-
practice după masa: cursuri individuale de 
instrument, ansamblu instrumental, arte 
plastice, teatru, etc. Activitățile programului 
Leonardo vor începe în 2 octombrie și se 
termină la sfârșitul lunii mai, cu un concert și o 
expoziție de prezentare. Coordonatorul 
programului este d-na Szabó Mária (0724 781 
614, leonardo@waldorfcluj.ro). Regulamentul, 
detaliile și fișele de înscriere sunt disponibile la 
casieria Fundației Educație pentru Libertate.  
 
Tabere / „outdoor-school” 
De regulă clasele participă anual la o tabără de 
iarnă/schi și/sau o tabără de vară. Considerăm 
că aceste tabere au un rol educativ major în 
dezvoltarea competențelor sociale în cadrul 
colectivului claselor, precum și în educarea 
voinței și a aptitudinilor practice: din această 
cauză aceste tabere fac parte integrantă din 
demersul pedagogic, au loc în timpul anului 
școlar și la ele participă toți copiii. În aceste 
tabere – pe lângă cursul principal care se ține în 
mod identic ca și în școală – copii au parte de o 
gamă largă de activități: educație fizică 
(gimnastică, schi, jocuri sportive etc.), abilități 
practice (lucru de mână, meșteșuguri, etc.), 
muzică, jocuri sociale etc.  

 
 
 
Excursii 
Grupele de grădiniță / clasele organizează 
anual 2-3 excursii de o zi. O dată pe an se 
organizează o excursie comună, la nivel de 
instituție.  
 
Școala după școală / after-school 
Pentru doritori asigurăm program de after 
school, de la terminarea cursurilor și până la ora 
16. În această perioadă se asigură masa de 
prânz în cantina școlii, supraveghere și sprijin la 
realizarea temelor de casă, precum și diverse 
activități recreative și educaționale în aer liber și 
în sala de clasă. Personalul de supraveghere 
este compus din cadre didactice, părinți și 
voluntari. 
Înscrierea – în regim regulat sau ocazional – la 
programul de after-school se face la casieria 
Fundației. Pentru detalii privind costul 
programului vă rugăm să consultați capitolul 
„Aspecte financiare”. 
 
Program de consiliere, terapie și dezvoltare 
individuală 
Instituția noastră beneficiază de serviciile unui 
psiholog școlar la fiecare secție care lucrează 
individual cu copiii, respectiv sprijină munca de 
la clase prin consultații oferite cadrelor 
didactice. Copiii care au nevoie de logoped se 
pot adresa cabinetului de specialitate de la 
Liceul de Informatică. La începutul anului se 
face o evaluare în fiecare clasă.   

 
 
ÎNSCRIERE-ADMITERE 
 
Dorința noastră este ca familiile care aleg 
grădinița/școala noastră să o facă în deplină 
cunoștință de cauză. De aceea anual 
organizăm activități de prezentare a instituției 
noastre și a pedagogiei Waldorf: Ziua porților 
deschise, prelegeri-discuții pentru părinți, 
expoziții, serbări publice de sfârșit de epocă. 
 
Metodologia și calendarul de înscriere pentru 
grădiniță, școală și liceu este identic cu celelalte 
școli. Înainte de înscrierea propriu-zisă la 
școală organizăm întâlniri personale sau în grup 

cu părinții și copiii care doresc să vină la noi. 
Acest lucru este valabil și în cazul transferurilor.  
 
În luna aprilie se realizează interviurile-
întâlnirile cu părinții și copiii.  
  
La înscriere părinții semnează un contract 
educațional cu instituția (modelul se găsește în 
Anexa 4). 
  
Detalii despre înscriere puteți obține de la 
secretariatul Liceului Waldorf (Chiș Livia, 0264 
455560, liceulwaldorf.cluj@yahoo.com sau 
office@waldorfcluj.ro).  
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ASPECTE FINANCIARE 
Fondul de sprijin al instituției  
Liceul Waldorf cu grupe de grădiniță este o 
instituție de stat, astfel – conform Legii 
învățământului – învățământul obligatoriu oferit 
este gratuit, nu există taxe. Imobilul în care 
funcționează instituția noastră este proprietatea 
Fundației „Educație pentru Libertate”, fapt ce 
conduce la anumite costuri care nu sunt 
finanțate din fonduri publice/de stat (amenajări 
interioare și exterioare, reparații etc.). În același 
timp activitățile specifice educației Waldorf 
necesită aportul părinților la susținerea 
financiară a instituției. 

 

Consiliul reprezentativ al părinților (CRP) 
stabilește pentru fiecare an școlar cuantumul 
donației recomandate per familie care ar fi 
necesară pentru buna funcționare a instituției, 
denumită Fond de sprijin al instituției. Pentru 
anul 2018-2019 acesta este de 130 
lei/lună/familie în grădiniță și 90 lei/lună/familie 
la școală, timp de 10 luni, septembrie-iunie; în 
cazul familiilor cu mai mulți copii înscriși în 
școala noastră cuantumul donației este de 130 
de lei/lună. Din această sumă fiecare familie își 
asumă cât dorește și/sau poate. Accentuăm 
faptul că această contribuție este benevolă și 
neasumarea ei sau asumarea parțială nu are 
nici o consecință negativă asupra copiilor 
familiilor! În același timp accentuăm și faptul, că 
fără sprijinul financiar și/sau prin muncă efectivă 
din partea părinților, instituția nu poate 
funcționa, iar imobilul nu poate fi întreținut.  
 
Fondul de sprijin al instituției este gestionat de 
Fundația Educație pentru Libertate (FEpL) 
conform hotărârilor luate de Consiliul 
Reprezentanților Părinților (CRP). Părinții sunt 
informați regulat despre aspectele financiare 
ale instituției. 
 
 

 
 
BILANȚUL DONAȚIILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018 
 

Încasări din donațiile părinților Suma (lei) 

Donații lunare încasate pentru anul școlar 2017-2018 271.549 

Alte donații și sponsorizări: bazar, bazar Germania, 2%, donații pt reparații clase 
și amenajare curte, sponsorizări suplimentare de la firme prin părinți 112.226 

Total 383.775 

  

Plăți efectuate din aceste donații 
Suma (lei) 

plus alte surse ale fundației  

Salarii suportate de fundație pentru dascălii școlii, îngrijitoare grădiniță, muncitor 
întreținere, parțial salarii director economic și casier 301.347 

Cursuri de formatori și sponsorizări pentru participare cursuri cadre didactice 15.960 

Mese acordate gratuit educatoarelor  15.245 

Parțial rată restiuire împrumut: 700 euro/lună (chiria platită de școala nu acoperă 
în întregime rata de 5.000 euro/lună) 39.060 

Cotizație FWR 15.000 

Reparații acoperiș 90.033 

Amenajare teren de sport și curte (ian-aug 2018) 10.473 

Alte cheltuieli: reparații la clădire, clase, diverse materiale nestocabile, medicina 
muncii, webhosting, cenzor, utilități fundație, impozit teren-clădire, protocol școală, 
inclusiv calendare, telefon, comisioane bancare 

64.209 

Total 551.327 
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FONDUL GRUPEI/CLASEI: Pentru finanțarea costurilor curente fiecare grupă/clasă stabilește un fond, 
gestionat de comitetul de părinți al grupei/clasei  
 
RECHIZITE: Fiecare învățător/diriginte stabilește în mod individual necesarul de rechizite care trebuie 
asigurat de părinți. Deoarece unele rechizite sunt specifice Waldorf (caietele de epocă, creioane de 
ceară, etc.) și se pot procura la un preț mai scăzut dacă se comandă la nivel de instituție, în fiecare 
clasă se strânge un fond de rechizite. Învățătorii/diriginții stabilesc la ședințele cu părinții pentru anul 
școlar următor minimul de rechizite, peste care se pot cumpăra, după nevoie, rechizite Waldorf din 
magazinul Boribon (str. Bolyai nr. 4, www.boribon.ro) care oferă reducere de 10% pentru instituții Waldorf 
(comanda trebuie făcută prin instituție, sistemul nu funcționează la cumpărarea individuală!). 
 
FOND DE INSTALARE: De regulă la începutul fiecărui an școlar comitetele de părinți ale claselor strâng 
o anumită sumă pentru amenajarea sălilor de clasă și/sau recondiționarea mobilierului.  
 
ALTE COSTURI: 
Activități din cadrul programului educațional de bază, care necesită finanțare din partea părinților: 
- tabere de schi/de vară; 
- excursii/vizite cu scop educațional;  
- anumite epoci/activități specifice (epoca de „construcția casei” în clasa a III-a sau olimpiada greacă în 
clasa a V-a). 
 
Pentru detalii vă rugăm să-i întrebați pe învățători/diriginți.  
 
ACTIVITĂȚI, PROGRAME ȘI SERVICII EDUCAȚIONALE CONEXE, opționale: 
- școala după școală/ after school: regulamentul poate fi găsit pe site-ul www.waldorfcluj.ro 
- tabără de artă pentru copii: în fiecare an organizăm o tabără de artă, în timpul vacanței de vară (la 
începutul lunii iulie). Costul în iulie 2018 a fost de 250 de lei pentru fiecare copil, în cazul fraților 
acordându-se o reducere; tabăra oferă, pe lângă programul zilnic (între 9-17), o masă de prânz și 
gustare înainte de plecare.  
- activități de consiliere, dezvoltare și terapie individuală, altele decât cele oferite de personalul de 
specialitate plătit de la stat (psiholog școlar, logoped): costurile acestora se finanțează integral de părinți.  
- programul Leonardo – de activități extrașcolare 
 
IMPORTANT: zilele de încasări sunt ultimele zile lucrătoare ale lunii.  
Încasările la nivel instituțional se pot efectua personal, la casierie, sau prin virament bancar. 
Banca Transilvania: RO72 BTRL 0130 1205 S425 41XX 
BCR: RO83 RNCB 0106 0909 4724 0001 
Beneficiar: FUNDATIA EDUCATIE PENTRU LIBERTATE, CUI: RO22284914 
Explicatii/detalii plata:  Pentru masa cantina (12 lei/zi): “Abonament masa pe luna X pentru (nume 
copil)” 
Pentru programul Scoala dupa școală (10 lei/zi-program lung și 5 lei/zi-program scurt): “Donație pentru 
Programul Școala după școală pentru (nume copil)“ 
Pentru alte donații : “Donatie pentru (nume copil) “ 
*** Avand in vedere ca fundatia desfasoara doua tipuri de activitati, economica (cantina) si non-profit, 
va rugam ca platile pentru masa si donatii sa se faca pe ordine de plata separate. 
 
2%, DONAȚII, SPONSORIZĂRI: În fiecare an primim sprijin financiar substanțial de la părinți prin 
acordarea a 2% din impozitul pe venit persoane fizice, respectiv de la firme, prin sponsorizări sau donații. 
Se pot face și sponsorizări/donații cu scop precis (de ex. pentru dezvoltarea bazei materiale a unei 
anumite grupe sau clase). Pentru detalii, formulare 2%, contracte de sponsorizare etc. vă rugăm să vă 
adresați d-nei Anca Pop în biroul Fundației. 
 
MULȚUMIM ȘI PE ACEASTĂ CALE SUSȚINĂTORILOR NOȘTRI!  
 
Notă: aspectele financiare ale grădiniței din str. A. France sunt gestionate de către comunitatea de părinți 
a celor două grupe și de către Asociația Waldorf (ONG-ul care are ca scop sprijinirea grădiniței din str. 
A. France și care este proprietarul imobilului în care funcționează grădinița). Pentru detalii vă rugăm să 
vă adresați coordonatorului grădiniței din str. Anatole France sau reprezentanților părinților/Asociației 
Waldorf. 
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ORGANIZAREA ȘI ADMINISTRAREA 
INSTITUȚIEI   
 
În cadrul instituțiilor Waldorf se utilizează 
frecvent sistemul de delegare/mandatare, prin 
care o persoană sau un grup de lucru este 
mandatat/împuternicit cu gestionarea unor 
probleme punctuale sau a unor domenii.  
 
Forurile și organele unităților de învățământ 
alternativ Waldorf favorizează medierea ca 
tehnică de rezolvare a conflictelor, voluntariatul 
și inițiativa personală, transparența, 
consultarea, luarea deciziilor prin tehnici 
consensuale (recurg la decizia prin vot majoritar 
doar dacă consensul nu s-a putut obține). 
 
CONSILIUL PROFESORAL / COLEGIUL 
EDUCATOARELOR (CP) 
Munca pedagogică din școală este condusă de 
Consiliul profesoral, din care fac parte toate 
cadrele didactice care predau la clase, și care 
se întâlnește în ședințe de lucru săptămânale 
(de regulă joi, între orele 14.30-16).  
Munca pedagogică din grădiniță este condusă 
de Colegiul educatoarelor, care se întâlnește 
separat, de regulă tot joi, de la ora 17.  
Grădinița A. France are colegiu separat, dar 
cele două colegii se întâlnesc în mod regulat în 
ședințe comune.  
În cadrul ședințelor Consiliului 
profesoral/Colegiului educatoarelor se discută 
aspecte organizatorice-administrative, 
respectiv în partea cea mai consistentă, cea 
pedagogică, se dezbat/se studiază teme 
educaționale, se împărtășesc exemple de bună 
practică și se urmărește dezvoltarea copiilor, 
individual sau la nivel de colectivități 
(grupe/clase). O scurtă parte artistică contribuie 
la sudarea colectivului de pedagogi.  
Ședințele Consiliului profesoral sunt conduse 
de un coordonator, care compilează agenda și 
redactează minuta întâlnirilor, care sunt trimise 
tuturor dascălilor.  
 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE (CA) 
Împreună cu directorul instituției, Consiliul de 
administrație, constituit din 13 membri, 
răspunde pentru funcționarea corespunzătoare 
a instituției. Membrii CA  
sunt aleși pe o perioadă de 1 an: ședințele sunt 
conduse de un membru al CA, care compilează 
agenda și redactează minuta întâlnirilor, care 
sunt trimise tuturor membrilor. Deciziile CA sunt 
publice, se afișează pe avizier, iar minuta 
întâlnirilor și documentele adoptate pot fi 
consultate în mod liber în secretariat sau cerute 
prin e-mail. Componența și responsabilitățile în 
cadrul CA pentru anul școlar 2018-2019 se 

regăsește în Anexa 6.  
  
CONSILIUL REPREZENTATIV AL 
PĂRINȚILOR (CRP)  
Consiliul reprezentativ al părinților (format din 
președinții/reprezentanții comitetelor de părinți 
ale grupelor/claselor) se întâlnește în ședințe de 
lucru lunar, de regulă în prima zi de marți din 
lună. CRP delegă anual trei membri ca 
reprezentanți ai părinților în CA. 
Pentru detalii vă rugăm să consultați capitolul 
Rolul părinților.  
 
 
Grupe de lucru 
În funcție de nevoi, în fiecare an se formează 
grupe de lucru, compuse din cadre didactice 
și/sau părinți.  
 
Pentru detalii vă rugăm să consultați 
organigrama instituției, publicată pe site, 
respectiv capitolul ROLUL PĂRINȚILOR.  
 
FUNDAȚIA „EDUCAȚIE PENTRU LIBERTATE” 
(FEpL)  
Fundația „Educație pentru Libertate”, ONG 
fondat în 2007, sprijină Liceul Waldorf cu grupe 
de grădiniță, îngrijește imobilul și curtea 
Liceului, coordonează activitățile 
extracurriculare, gestionează și administrază 
banii proveniți din donații și sponsorizări, 
cantina Waldorf și diverse programe 
educaționale. Are în patrimoniu imobilul din str. 
Sergiu Celibidache 8-12. Statutul, rapoartele 
anuale de activitate și financiare sunt publicate 
pe pagina de web. 
Componența actuală a Consiliului director se 
regăsește în Anexa 6. 
 
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU 
PROMOVAREA PEDAGOGIEI WALDORF 
(AW) 
Este ONG-ul fondat în 1990, care sprijină 
grădinița Waldorf de pe str. Anatole France 
(structură a Liceului Waldorf cu grupe de 
grădiniță din toamna 2011). Are în patrimoniu 
imobilul de pe str. A. France nr. 12-16.  
Componența actuală a Consiliului director se 
regăsește în Anexa 6. 
 
Toate cadrele didactice din instituție au, pe 
lângă specializarea de bază, și specializare în 
pedagogia Waldorf (absolvită sau în curs de 
absolvire; singurele excepții fiind disciplinele la 
care nu se organizează astfel de cursuri în 
România).  
 
Toate educatoarele de la grupele de grădiniță 
au absolvit sau sunt în curs de absolvire a 
seminarului de educatoare de la Cluj-Napoca. 
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Consiliile profesorale săptămânale constituie 
cea mai importantă formă de formare continuă 
și dezvoltare profesională a dascălilor din 
instituțiile Waldorf.  
 
Din păcate în România în acest moment nu 
există cursuri de lungă durată de formare inițială 
în pedagogia Waldorf (în țările occidentale 
cadrele didactice parcurg de regulă cursuri de 
formare sau perfecționare Waldorf de 1-3 ani). 
Perfecționarea dascălilor se face de obicei prin 
on-the-job-training, în formă de module/cursuri 
scurte de specializare-perfecționare, paralel cu 

activitatea de la clasă. În ultimii ani instituția a 
organizat cursuri de perfecționare inițială și 
continuă în pedagogia Waldorf și se dorește 
continuarea în aceeași direcție. 
Personalul administrativ și auxiliar este asigurat 
de stat la „cotă de avarie” (nevoile reale sunt 
asigurate din resurse proprii prin Fondul de 
sprijin al instituției), iar serviciile conexe 
(psiholog școlar, logoped etc.) sunt asigurate 
prin arondare la alte unități școlare. 
  
Lista detaliată cu personalul instituției pentru 
anul școlar 2018-2019 se găsește în Anexa 7.   

 
 

COMUNICARE 
 
Relații cu publicul și informații generale: Secretariatul este deschis zilnic între orele 8.00-9.00 și 
12.00-14.00 și este condus de Livia Chiș. Vă puteți adresa cu orice întrebare și telefonic la 0264 455560. 
Pentru comunicarea internă instituție–părinți–dascăli se folosește adresa de e-mail: 
liceulwaldorf_cluj@yahoo.ro, adresele de e-mail 'externe' fiind: liceulwaldorf.cluj@yahoo.com și 
office@waldorfcluj.ro. 
Dacă doriți să vă întâlniți cu un membru din echipa de conducere a instituției, vă rugăm să programați 
în prealabil telefonic o întâlnire prin secretariat sau direct cu persoana respectivă (pentru numere de 
telefon vă rugăm să consultați Anexa 6). 
Informații în limba maghiară despre instituție/secția maghiară puteți obține de la coordonatorul secției 
maghiare, zilnic între orele 9-17 (László Áron, 0725 535030, aron.laszlo@waldorfcluj.ro)  
Informații financiare puteți obține la biroul Fundației, dir. ec. Anca Pop (0725 533036, 
anca.pop@waldorfcluj.ro) 
Aviziere: Există două aviziere la intrarea principală în școală: în partea dreaptă se găsesc anunțurile, 
afișele venite din exterior, iar avizierele din partea stângă conțin informațiile, anunțurile din partea 
instituției. Evenimentele majore sunt afișate și pe ușa de intrare a holului grădiniței. 
Fiecare grupă/clasă are avizierul propriu, lângă ușa de intrare.  
Pagina web: https://waldorfcluj.ro/ 
Mapa părinților: O mapă cu toate procedurile, formularele, broșura părinților și alte informații utile sunt 
ținute și actualizate în secretariat. Pot fi solicitate și prin e-mail.  
Serate/întâlniri cu părinții: La fiecare clasă părinții au ocazia să afle/să viețuiască ce învață copiii lor 
în clasă, să consulte lucrările lor (caiete de epocă, desene-picturi, obiecte realizate la orele de lucru de 
mână și tehnologii meșteșugărești etc.), să discute despre evoluția copiilor, să discute toate temele 
actuale din clasă cu dascălii și cu ceilalți părinți. Aceste întâlniri au loc la fiecare 4-5 săptămâni. 
Încurajăm părinții să profite de aceste ocazii. La aceste serate/întâlniri sunt invitați cu regularitate și 
profesorii de specialitate care predau la clasa respectivă.  
La fel, și la grădiniță se organizează serate/întâlniri regulate cu părinții. 
Discuții personale: Educatoarele și învățătorii/diriginții alocă de regulă o oră pe săptămână discuțiilor 
personale cu părinții din grupă/clasă. Orarul acestor consultații este afișat pe avizierul grupei/clasei. 
Doritorii sunt rugați să se anunțe în prealabil.  
Vizite la domiciliu: Învățătorii/diriginții doresc de regulă efectuarea de vizite la domiciliu, de comun 
acord cu părinții și la o dată convenabilă ambelor părți. Aceste vizite acordă dascălilor șansa să-și 
cunoască mai bine elevii, și întăresc legătura între familii și școală. 
 
 
 
SESIZĂRI, RECLAMAȚII  
 
Încercăm să ne ocupăm de probleme rapid și cu deschidere, dar dacă considerați că aveți probleme 
serioase sau dacă dvs. considerați că întrebările/grijile dvs. nu au fost soluționate corespunzător, vă 
rugăm să vă adresați educatoarei/învățătorului/dirigintelui copilului dvs. sau directorului școlii. 
  

mailto:liceulwaldorf_cluj@yahoo.ro
mailto:liceulwaldorf.cluj@yahoo.com
mailto:office@waldorfcluj.ro
mailto:aron.laszlo@waldorfcluj.ro
mailto:anca.pop@waldorfcluj.ro
https://waldorfcluj.ro/
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ROLUL PĂRINȚILOR. GRUPE DE LUCRU. ACTIVITĂȚI OFERITE PĂRINȚILOR  
 
În unitățile Waldorf părinții au un rol major. În 
celelalte țări părinții sunt cei care fondează 
grădinițele-școlile și susțin financiar și 
administrativ instituțiile. În România insituțiile 
sunt de stat, dar fără sprijinul substanțial al 
părinților nu pot funcționa corespunzător. 
Esențială este asumarea comună a 
responsabilității educării copiilor, de unde 
decurg și modalitățile și formele în care părinții 
pot contribui la bunul mers al instituției. 
 
Ca și în celelalte înstituții de învățământ, există 
comitete de părinți în fiecare grupă/clasă 
(formate din 2-4 membri), iar la nivelul instituției 
funcționează Consiliul reprezentativ al părinților, 
format din reprezentanții/președinții comitetelor 
de părinți pe grupe/clase, care delegă și 
reprezentanții părinților în Consiliul de 
Administrație al Liceului și în Consiliul director 
al Fundației „Educație pentru Libertate”.  
 
Pe lângă această structură instituțională, 
colectivul de părinți contribuie mult la bunul 
mers al grupei/clasei respective: ajută la 
organizarea de evenimente (excursii, tabere, 
etc.), contribuie la dezvoltarea bazei materiale 
și la amenajarea sălilor de clasă etc. De regulă, 
după câțiva ani, se încheagă colectivități 
puternice de părinți, care pot asigura cadrul 
material necesar pentru ca pedagogul să se 
poată concentra asupra educației. 
 
Grupe de lucru ale părinților 
Pe lângă sprijinul oferit la nivelul 
grupelor/claselor, în instituția noastră 
funcționează grupe de lucru ale părinților, în 
care se poate implica orice părinte. În acest an 
grupele sunt: 
- Amenajarea școlii 
- Organizare evenimente 
- PR-comunicare 
- Buget și strângere de fonduri 
- Amenajare curte/grădină 
- Lucrări de zugrăvire/tâmplărie/electrice 
 

 

Administrarea imobilului necesită și implicarea 
efectivă, cu muncă fizică, a părinților. În fiecare 
an Consiliul reprezentativ al părinților 
formulează un număr de ore de muncă de 
voluntariat – prestate la nivelul grupei/clasei sau 
la nivelul instituției – de care ar fi necesar pentru 
buna funcționare. 
 
Evenimente organizate pentru părinți 
În fiecare an organizăm evenimente – de 
socializare sau de consiliere parentală – pentru 
părinți, din care amintim: 
- Bazarul de Advent  
- carnavalul părinților (în februarie);  
- clacă de vopsit ouă (înainte de Paști); 
- „1 mai Waldorf” (picnic și târg de vechituri în 
curte);  
- „școala părinților”: prelegeri, workshop-uri pe 
diferite teme educaționale.  
 
Părinții se pot implica și în Jocul de Crăciun și 
există inițiativa pentru formarea unui ansamblu 
muzical al părinților și dascălilor. Orice altă 
inițiativă este binevenită, cei în cauză se pot 
alătura sau adresa grupului de Organizare 
evenimente. 
 
Notă: grupele de lucru și activitățile oferite 
părinților în grădinița din str. Anatole France 
sunt adaptate la specificul și nevoile structurii. 
Pentru detalii vă rugăm să vă adresați 
coordonatorului structurii sau reprezentanților 
părinților/Asociației Waldorf.
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INFORMAȚII PRACTICE 
 
 Programul zilnic 
Grădiniță: 
8,00-8,30: sosire  
8,30-9,00: mic dejun  
9,00-11,45: activități, joc în aer liber  
12,00-12,45: prânz  
13,00-16,00: somn 
16,00-17,00: joc liber, gustare  
plecare: cel târziu la ora 17:00  
 
Școală: 
8,00-9,50: curs principal  
9,50-10,10: pauza mare  
10,10-12,00/15.00: ore de 50 minute, cu pauze 
de 10 minute între ele 
12,00-14.00: masa de prânz  
12.00-16.00: programul de after-school / școala 
după școală. 
 
Vestimentație 
Copiii trebuie să fie îmbrăcați în haine comode 
și curate, care le permit să fie activi și care nu 
expun slogane și caricaturi ofensatoare. Până 
în clasa a VIII-a toți copii au pantofi de schimb, 
pe care îi schimbă la intrarea în sala de clasă. 
Părul mai lung decât umărul trebuie să fie curat 
și păstrat în afara feței. Din motive de sănătate 
și securitate vă sfătuim ca până în clasa a V-a 
copiii să nu poarte bijuterii deoarece acestea 
pot provoca accidente în activități mai energice. 
Dascălii vor solicita eliminarea acestora, dacă 
este necesar.  
 
Echipament în grădiniță și clasele primare  
Vă rugăm să întrebați educatoarea/ 
învățătoarea despre echipamentul necesar. 
Probabil copilul dvs. va avea nevoie de: 
• haină pentru pictură  
• cizme de cauciuc 
• palton  
• șapcă, mănuși și fular în timpul iernii și șapcă 
solară în timpul verii 
• o pereche de pantofi de interior (nu șlapi). 
Vă rugăm să vă consultați cu învățătoarea/ 
dirigintele înainte să cumpărați: 
• caiete 
• stilou, pix, corector  
• creioane colorate 
• culori  
 
Teme de casă 
În primele clase temele de casă nu depășesc 
necesarul de muncă de 30 minute. Din clasa a 
III-a cantitatea temei de casă crește treptat, iar 
părinții sunt rugați să-și dea suportul activ. Felul 
în care vă puteți sprijini copilul în realizarea 

temelor de casă poate fi discutat la ședințele/ 
seratele cu părinții.  
 
Obiecte dispărute 
Toate obiectele găsite în incinta instituției pot fi 
recuperate din spațiul special amenajat în acest 
scop. Vă rugăm să verificați din când în când. 
Toate hainele care nu sunt ridicate până la 
sfârșitul semestrului școlar vor fi donate în 
scopuri social-umanitare.  
 
Excursii și tabere 
Grupele/clasele participă la excursii, plimbări, 
tabere sau alte ieșiri în timpul anului școlar. 
Părinții sunt informați despre aspectele 
organizatorice și eventualele costuri în prealabil 
de către educatori/învățători/diriginți. Regulile 
școlii se aplică la toate aceste ieșiri, cadrele 
didactice însoțitoare urmăresc reglementările și 
procedurile corespunzătoare. Părinții sunt 
rugați să semneze formularul de acord pentru 
toate ieșirile din afara localității.  
Părinții s-ar putea să fie rugați să ajute/participe 
la excursii, pentru a asigura costuri mai reduse 
sau supravegherea corespunzătoare.  
 
Jocuri și medii electronice  
Asemenea jocuri nu sunt de dorit în viața 
copilului. Dacă totuși părinții insistă să ofere 
copiilor lor asemenea ”jucării” ele trebuie să fie 
lăsate acasă, inclusiv MP3-playere sau alte 
jocuri electronice. Dascălii din grădinițele/școlile 
Waldorf recomandă cu seriozitate copiilor mici 
să nu se uite la televizor sau să se joace pe 
calculator. Există dovezi clare despre efectul 
negativ al televizorului asupra stării fizice, 
emoționale și sociale a copiilor mici. Dascălii țin 
să stimuleze imagini vii în imaginația proprie a 
copiilor, care sunt inhibate de pasivitatea indusă 
de imaginile exterioare provenite din televizor/ 
medii electronice. Vă rugăm să discutați cu 
dascălul copilului dvs. pentru a afla mai multe 
informații și să cereți sfatul lui legat de această 
temă.  
 
Reciclare  
Copiii sunt educați să aibă grijă de natura 
înconjurătoare. În clădire se reciclează hârtia, 
plasticul și deșeurile electrice/electronice. 
  
Mâncare 
Copii de grădiniță primesc și mânâncă 
împreună micul dejun, masa de prânz și 
gustarea de după-masă. Părinții sunt rugați să 
aducă din când în când gustări de fructe, 
semințe, fructe uscate, cereale, legume (după 
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un orar săptămânal prestabilit – vă rugăm 
consultați avizierul de la grădiniță sau întrebați-
le pe educatoare). 
Copii de școală pot să-și aducă mâncarea de 
acasă  sau pot opta pentru servirea mesei în 
cadrul cantinei școlii. Mâncarea trebuie să fie 
simplă, nutritivă și diversă. Studiile arată că 
învățarea și comportamentul sunt sprijinite de o 
nutriție sănătoasă. Copii sunt descurajați să 
aducă dulciuri, ciocolată, gumă de mestecat 
sau sucuri carbogazoase la școală.  
 
Zile de naștere / turtă  
Există obiceiul ca zilele de naștere să fie 
sărbătorite în grupe/clase, iar familia celui 
sărbătorit poate să trimită un tort / prăjitură, care 
să fie împărțită cu ceilalți copii. Vă rugăm 
consultați în prealabil educatoarea / învățătorul 
/ dirigintele! 
 
Telefoane mobile 
Folosirea telefoanelor în spațiul de învățământ 
(clase, coridoare, curte) este interzisă. 
Până în clasa a V-a telefoanele mobile nu 
trebuie să fie aduse în școală, decât dacă 
copilul se duce singur acasă, caz în care vă 

rugăm să notificați învățătorul despre acest 
aspect. În clasele mai mari descurajăm 
folosirea telefoanelor în timpul pauzelor. Pentru 
clasele mai mari, telefoanele sunt păstrate pe 
tot parcursul cursurilor într-un loc securizat, 
special amenajat în acest sens. 
 
Securitatea incintei 
Există personal de pază în incintă (pază 
asigurată printr-o firmă specializată).  
În pauze există profesori de serviciu în curte și 
pe coridoare.  
Căutăm încă soluțiile cele mai bune pentru a 
asigura o siguranță mai mare, mai ales în ceea 
ce privește trecerea prin parcare.  
 
Mașini, parcare 
Accesul cu autoturisme în incinta școlii este 
rezervat doar personalului școlii și peroanelor 
cu handicap. 
 
Notă: pentru informațiile practice privind 
funcționarea grădiniței din str. Anatole France 
vă rugăm să vă adresați coordonatorului 
structurii sau reprezentanților părinților/ 
Asociației Waldorf.   

 
ASPECTE PRIVIND SĂNĂTATEA  
  
Instituția dispune de cabinet medical și izolator. 
Asistența medicală este asigurată d-na 
asistentă Hălbac Liliana zilnic între orele 7.00-
15.00. În fiecare zi de miercuri școala 
beneficiază de serviciile medicale ale d-lui 
doctor Pârva Lucian între orele 7.30-14.30. 
Truse de prim ajutor se află în sala profesorală 
și în biroul educatoarelor. Există cadre didactice 
care au calificarea pentru prim. 
În cazul în care un copil se simte rău / se 
îmbolnăvește în timpul zilei, părinții vor fi 
contactați telefonic și copilul va fi ținut izolat, 
confortabil până ce părintele poate veni să-l ia. 
Părinții care au copii cu condiții de sănătate 
cronice care necesită administrarea de 
medicamente în timpul zilei sunt rugați să ia 
legătura cu asistenta medicală în acest scop. 
Este responsabilitatea părinților să se asigure 
că au pus la dispoziția instituției un telefon de 
contact în caz de urgențe. 
 
Alergii sau condiții de sănătate cronice 
Dacă un copil are alergii – cum ar fi la înțepătură 
de albină sau la anumite alimente – sau boli 
cronice –cum ar fi astm, diabet sau epilepsie, 
acest lucru trebuie anunțat la asistennta școlii. 
Aceste situații trebuie aduse și la cunoștința 
dascălilor care răspund de copilul respectiv, și 
dacă este necesar, medicamente pentru cazuri 
de urgență trebuie ținute în cabinetul medical. 
Dacă este nevoie de prim ajutor specializat, 

unitatea trebuie anunțată prin asistenta 
medicală, astfel încât măsurile corespunzătoare 
să poată fi luate.  
 
Boală 
În caz de boală vă rugăm să țineți copilul acasă, 
până ce starea de boală a trecut. După 
întoarcerea la școală părinții trebuie să trimită o 
notificare în scris despre starea de boală, care 
este folosită și pentru motivarea absențelor. 
Pentru boli care depășesc 3 zile, este necesară 
o notificare din partea medicului de familie.  
Vă rugăm anunțați instituția despre orice boli 
infecțioase (pojar, varicelă, etc).  
În caz de urgență instituția va contacta în cel 
mai scurt timp părinții.  
 
Păduchi 
Păduchii pot fi o problemă în toate școlile. Vă 
rugăm să verificați scalpul și rădăcina părului 
copilului dvs. în mod regulat. Vă rugăm să 
anunțați de îndată dacă copilul dvs. are păduchi 
și să începeți tratamentul prompt. Instituția va 
anunța dacă într-o grupă/clasă este s-a depistat 
vreun caz de păduchi.  
 
Notă: pentru aspectele privind sănătatea în 
cadrul grădiniței din str. Anatole France vă 
rugăm să vă adresați cabinetului medical din 
cadrul structurii sau coordonatorului structurii.  
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ANEXE 
Anexa 1 
MULȚUMIRI  
 
Grădinița și școala Waldorf din Cluj-Napoca au primit pe parcursul anilor ajutor și sprijin din partea foarte 
multor persoane și organizații, din țară și din străinătate. Munca și efortul părinților și dascălilor din 
grădiniță-școală au fost mari și merită toată recunoștința noastră. Însă și mai deosebit este sprijinul 
acelora care ne-au sprijinit fără să aibă un interes direct – pentru educația propriilor copii sau propriul 
loc de muncă. Am dori să-i amintim nominal pe aceștia, pe acei parteneri și prieteni din străinătate care 
ne-au oferit sprijinul lor susținut și care au contribuit în mod deosebit la edificarea sediilor din str. A. 
France și cartierul Zorilor și în general la susținerea inițiativei Waldorf din Cluj-Napoca: 
  
 
Organizațiile care au finanțat construcția imobilelor și persoanele care au contribuit decisiv la 
desfășurarea proiectelor: 
 
Sediul vechi și nou al grădiniței din str. Anatole France: 
- Asociația „Prietenii Artei Educației” (www.freunde-waldorf.de) și prin ei, numeroși donatori, persoane 
fizice și juridice din străinătate;  
- Fundația Iona Stichting (www.iona.nl); 
- Asociația Internațională a Educatoarelor Waldorf (www.waldorfkindergarten.org); 
- dl Gottfried Pfleumer;  
- dl Anton Winter;  
- fam. Schlecht; 
- dl Ottefried Baginsky. 
 
Sediul nou din cartierul Zorilor: 
- Fundația Software AG (www.sagst.de) și dl. Dirk Randoll, coordonatorul proiectelor din România;  
- dl Stefan Collin, managerul proiectului de construcție Zorilor, și dna Friedericke Collin.  
 
Persoane sau organizații care ne-au sprijinit și/sau ne sprijină în continuare:  
- dl Manfred Schneider; 
- dl Kurz; 
- grupul de inițiativă pentru România din Bremen; 
- multe școli Waldorf din Germania care prin vânzări la Bazar – prin grija și efortul deosebit al dlui 
Sebastian Iacobi și a familiei sale și a dnei Pozsony Katalin și Timár Lajos – sau prin alte modalități ne-
au sprijinit pe parcursul anilor; 
- fam. Iacobi;  
- multe grupuri de tineri voluntari din Germania (de ex. Wandergruppe Arthaban);  
- frații Dan; 
- Michelsberger Kreis (Elveția); 
- Rotary Club Bremen 
- Teamco Foundation. 
 
Organizațiile care au finanțat programe de formare-perfecționare-consiliere și persoanele care s-au 
implicat direct în sprijinirea muncii pedagogice din cadrul inițiativelor Waldorf din Cluj-Napoca: 
- Secțiunea Pedagogică de la Dornach (www.paedagogik-goetheanum.ch); 
- Asociația pentru Pedagogia Waldorf din Centrul și Estul Europei – IAO (www.iao-waldorf.de); 
- dl Hannes Heyne;  
- dna Angela Burckhardt; 
- dl Roland Steinemann; 
- dl Reinoud Engelsman; 
- dl Metzler Claus. 
 
 
Pe lângă ei stau numeroasele persoane din cadrul inițiativei Waldorf din Cluj-Napoca – părinți, dascăli, 
copii și tineri –, precum și organizații și firme din Cluj-Napoca și din țară care ne-au susținut și ne susțin 
prin muncă voluntară, sprijin financiar, material sau moral.  
LE MULTUMIM TUTUROR!  



23 

 

Anexa 2 
LECTURI PROPUSE  
 
Notă: Lista – bineînțeles – nu este exhaustivă. Este vorba de cărțile care se găsesc momentan în 
biblioteca instituției, unele și în format electronic. Vă rugăm să vă adresați coordonatorului bibliotecii.  
 
CĂRȚI DESPRE PEDAGOGIA ȘI CURRICULUM-UL WALDORF:  
În limba română: 
 ***: Configurarea învățământului din clasele I până într-a VIII-a la școlile Waldorf/Rudorf Steiner 
 ***: Programa pentru învățământul preșcolar Waldorf din România  
 ***: Curriculum-ul Waldorf din România pentru clasele I-XII  
 ***: Pedagogia Waldorf. Catalogul expoziției din cadrul Conferinței Internaționale pentru 
Educație (UNESCO) 
 Carlgren, Frans: Educație pentru libertate 
 Eller, H: Învățătorul de la școala Waldorf 
 Knipping, Ursula: Pedagogia Waldorf în grădiniță 
 Richter, Tobias: Sarcina pedagogică și obiectivele de învățământ ale unei școli Waldorf 
 Steiner, Rudolf: Antropologia generală ca bază a pedagogiei 
 Steiner, Rudolf: Arta educației. Metodică și didactică / Discuții de seminar 
În limba engleză:  
 Van Alphen, Peter: Child Development Based on the Insights of Rudolf Steiner and as used in 
Waldorf/Steiner Schools 
 Richter, Tobias: The Educational Tasks and Content of Steiner/Waldorf Schools  
În limba maghiară:  
 ***: A magyar Waldorf iskolák kerettanterve 
 Carlgren, Frans: Szabadságra nevelés  
 Mezey, Ottóné: Járjak-e a Waldorf-úton? 
 Streit, Jakob: Nevelés, iskola, szülői ház és a Steiner pedagógia  
 Stroteich, Annette–Ivaskó, Ilona–Strazicky, Ágnes: A Waldorf óvodapedagógiai program  
 Torin, M. Finser: Vándorúton – iskolában. Egy Waldorf-tanárnak és osztályának nyolc éves 
Odüsszeiája 
 Vincze, Erzsébet: Waldorf iskola 
 Vekerdy, Tamás: A Waldorf iskola első három évének programjáról, kitekintéssel a 12. évig  
 Wilkinson, Roy: Iskolázás a józan ész szabályai szerint 
 
CĂRȚI DE METODICA ȘI DIDACTICA UNOR DISCIPLINE ÎN ȘCOLILE WALDORF:  
În limba română: 
 Baravalle, H.: Fizică elaborată ca pură fenomenologie  
 Bernhard, A.: Geometria în mișcare  
 Bothmer, Fritz Graf von: Educație prin gimanstică  
 Grohman, Gerbert: Lecturi despre plante 
 Grohman, Gerbert: Lecturi despre animale 
 Jünemann, M.: Învățământul artistic în școala Waldorf 
 Kiersch, J.: Limbile străine în școala Waldorf  
 Klein, Wolf: Să calculăm cu toate simțurile 
 Kranich, E.: Desenul formelor 
 Kranich, E. M.: Imagini și trăsături caracteristice ale animalelor  
 Lindenberg, Christoph: Predarea istoriei   
 Mackensen, M.: Sunet, lumină și căldură. Predarea fenomenologică a fizicii, dezvoltată din 
practica și teoria școlii Waldorf 
 Martin, Michael (ed.): Predarea lucrului manual meșteșugăresc-artistic în școala Waldorf 
 Ott, G. Schița unei chimii I-II 
 Schubert, Ernst: Predarea matematicii în școala Waldorf în clasa a VI-a 
 Schubert, Ernst: Predarea geometriei în școala Waldorf 
 Siegloch, M: Euritmie. O introducere  
 Wünsch, W.: Educația prin muzică. Predarea muzicii în școlile Waldorf 
În limba engleză:  
 Templeton, Alec: Teaching English to Teens and Preteens 
 Tolnai, Antal: Teaching English in Waldorf Schools 
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În limba maghiară:  
 Gajdos, András: Az ember énekel. Waldorf énekesköny  
 Kocziha, Miklós (szerk.): A csillagok bennem, én a csillagokban. Csillagászat-epocha egy 
Waldorf-iskola  hetedik osztályában 
 Kocziha, Miklós–Szecsődi, János–Vincze, Erzsébet: Számolás – mozgás – ritmus. Matematika 
oktatás a  Waldorf-iskola első 4 évfolyamában 
 Kulcsár Gábor: Az írás-olvasás tanítása a Waldorf iskolában 
 Matthew, Paul: Énekeld meg a teremtést! Az irásművészet felszabadítása 
 Rinvolucri, Mario: A nyelvóra életrekeltése 
 
 
CĂRȚI DESPRE COPILĂRIE ȘI EDUCAȚIE, MAI ALES DIN PERSPECTIVA PEDAGOGIEI WALDORF:  
În limba română: 
 Fucke, Erhard: Linii fundamentale ale unei pedagogii a vârstei tinere 
 Koepke, Hermann: Copilul la 9 ani 
 Kohler, Henning: Despre copiii anxioși, triști și neliniștiți 
 Lievegoed, Bernard: Fazele de evoluție ale copilului 
 Rohen, A.: Ritmurile în biografie  
 Tautz, Johannes: Conștiența profesorului în secolul XX 
În limba maghiară: 
 Goebel, Wolfgang—Glöckler, Michaela: A nagy gyermek-kalauz 
 Payne, Kim: Gyermekeink játékai 
 Rawson, Martyn (szerk.): Vezérfonalak az iskolaérettség megállapításához  
 Soesman, Albert: A tizenkét érzék 
 Steiner, Rudolf: Gyermeknevelés 
 Steiner, Rudolf: Általános embertan   
 Steiner, Rudolf: A nevelés művészete. Metodika-didaktika 
 Steiner, Rudolf: A nevelés művészete. Szemináriumi beszélgetések  
 Steiner, Rudolf, Lipps, Peter: Az emberi temperamentumok titka 
 Vekerdy, Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák 
 Vekerdy, Tamás: Milyen iskola kell a gyereknek (Talán: a Waldorf)? 
 Vekerdy, Tamás: Az iskola betegít? 
 Vekerdy, Tamás: Kicsikről – nagyoknak (I-II) 
 Vekerdy, Tamás: Az óvoda és az első iskolai évek 
În limba engleză:  
 Payne, Kim: Games Children Play 
În limba germană:  
 Stöckli, Thomas: Jugendpädagogik 
 
 
ALTE CĂRȚI UTILE:  
În limba germană:  
 Dümpelmann, Silke: Fingerpuppen aus Filz 
 Fergg, Monika: Filzen für einsteiger 
 Neuschütz, Karin: Die Waldorfpuppe 
În limba maghiară:  
 Berger, Thomas: Karácsonyi kézműveskönyv 
 Cseke, Miklós: Jó játék az ujj, a kéz, a kar 
 Fromm, Erich: A szeretet művészete 
 Goleman, Daniel: Érzelmi intelligencia 
 Gordon, Thomas: Tanítsd gyermeked önfegyelemre 
 Gordon, Thomas: PET – A szülői eredményesség tanulása 
 Gordon, Thomas: TET – A tanári hatékonyság fejlesztése 
 Kühlewind, Georg: Normálistól az egészségesig 
 Molnár V. József: A nap arca. A gyermekrajzok üzenete 
 Nagy, Mari-Vidák, István: Nemezkészítés 
 Popper, Péter: Belső utak könyve 
 Popper, Péter–Ranschburg, Jenő –Vekerdy Tamás: Sorsdöntő találkozások: szülők és 
gyermekek   
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Anexa 3 
FAQ (Frequently Asked Questions – Întrebări frecvente) 
 
1. Este școala Waldorf destinată pentru un anumit fel de copii (de ex. cu talente artistice)? 
 
Nu. școala Waldorf se adresează tuturor copiilor, indiferent de capacități, talente etc. Curriculum-ul 
Waldorf asigură posibilitatea dezvoltării în toate domeniile: artistic, practic, științific, etc. 
 
2. Este indicată școala Waldorf pentru copii cu cerințe educaționale speciale sau cu dificultăți de 
învățare? 
 
Este una din cele mai frecvente neînțelegeri. Sunt foarte mulți care cred că o alternativă educațională 
este pentru copii „cu probleme”, care nu fac față sistemului tradițional. NU, școala Waldorf nu este pentru 
copiii cu nevoi speciale sau pentru copii cu dificultăți de învățare. Studiile de specialitate arată că ritmul 
mai lent cu care se începe scris-cititul și metodele complexe și adecvate stadiului de dezvoltare ale 
copiilor într-adevăr fac din școlile Waldorf un loc de prevenție pentru anumite probleme de învățare 
(disgrafie, dislexie), dar acest fapt nu înseamnă nicidecum că școala Waldorf ar fi specializată sau ar fi 
destinată pentru corectarea acestor probleme. 
 
3. Este adevărat că nu se folosesc manuale în școala Waldorf? 
 
Cu scopul folosit în mod tradițional, într-adevăr nu. Copiii își redactează propriul „manual”, așa-numitul 
caiet de epocă, cu grijă, multă muncă și în cea mai bună calitate de care sunt capabili. Pe lângă caietul 
de epocă, ca și surse auxiliare, dascălii și elevii folosesc diferite cărți, inclusiv manuale, dar nu ca și 
sursă exclusivă, în care se regăsește lecția „gata făcută”. 
 
4. Este adevărat că în Waldorf nu există note? Dar evaluare există?  
 
Evaluare bineînțeles există, dar ea într-adevăr nu se bazează pe note. Pentru detalii privind evaluarea 
vă rugăm să consultați capitolul cu aceeași denumire din prezenta Broșură. 
 
5. Cum fac față elevii care s-au obișnuit cu acest sistem, dacă schimbă școală?  
 
Noi încurajăm familiile să rămână la noi pe tot ciclul de învățământ, de la grădiniță până la bacalaureat. 
Dacă schimbă școala, e de preferat să o facă la schimbare de ciclu (după clasa a IV-a sau a VIII-a), 
când există o echivalare a materiei și finalităților. Experiența arată că de regulă elevii care au fost la noi 
de la vârste fragede au plecat cu o „zestre” bogată, cu o atitudine interioară sănătoasă și cu putere de 
muncă cu care au făcut față cu succes sistemului tradițional.  
 
6. Ce rezultate au elevii din Waldorf la testările naționale/bacalaureat? 
Experiența noastră la Cluj-Napoca a fost că examenele de la sfârșitul clasei a VIII-a nu au însemnat o 
greutate mai mare pentru elevii noștri decât pentru elevii altor școli (rezultatele au fost în medie ca și la 
celelalte școli).   
 
7. Cât de răspândit este sistemul Waldorf în lume și în România? 
 
În lume există cca. 1000 școli și peste 2500 grădinițe Waldorf. În unele țări este foarte răspândit 
(Germania, Elveția, țările scandinave, Marea-Britanie), în altele sunt doar câteva (dar se regăsesc în 
toate culturile și toate colțurile lumii). În România exista Licee Waldorf mari în București, Cluj, Timișoara, 
Iași și încă 7 inițiative care funcționează ca și structură sau clase în cadrul altor școli.  
 
8. Este școală privată? Există taxe? 
 
Există doar două școli private în România: la Brașov și la București. În rest, toate grădinițele/școlile 
Waldorf sunt de stat. Nu există taxe obligatorii dar pentru acoperirea unor cheltuieli nefinanțate de stat 
cerem sprijinul părinților, care pot decide liber dacă acordă acest sprijin și în ce cuantum contribuie la 
finanțarea acestor cheltuieli. Pentru detalii vă rugăm să consultați capitolul „Aspecte financiare” din 
prezenta Broșură. 
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Anexa 4 
CONTRACT EDUCAȚIONAL ÎNTRE INSTITUȚIE ȘI PĂRINȚI  
 
Notă: Toți părinții din unitatea noastră semnează un contract educațional cu instituția. 
 

CONTRACT EDUCAŢIONAL CADRU 
I. Părţile semnatare: 

1. Liceul Waldorf, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 reprezentată prin director,    
d-na Mariana Grigorovici; 
2.Beneficiarii indirecţi,  
dna/dl.__________________________________________________  părinţi/reprezentanţi legali ai  
copilului / elevului __________________________________________________, beneficiarul direct al 
educaţiei, cu domiciliul în _________________________________________________________. 

II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 

implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia copiilor/elevilor. 

III. Drepturile părţilor: drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele 
prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ, 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ Waldorf, 
precum şi în Regulamentul intern al instituţiei. Pe lângă aceste documente, informaţiile practice 
şi detaliile despre funcţionarea instituţiei sunt prezentate în Broşura părinţilor. Toate aceste 
documente se pot obţine de la secretariatul instituţiei, personal sau prin e-mail sau pot fi 
descărcate de pe site-ul instituţiei.     

IV. Obligaţiile părţilor: 
1.Liceul Waldorf cu grupe de grădiniţă îşi asumă:  
- să asigure o educaţie de calitate, în conformitate cu curriculum-ul Waldorf aprobat de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi a ofertei educaţionale a instituţiei;  
- să asigure copiilor/elevilor precum şi personalului instituţiei condiţii optime pentru procesul instructiv-

educativ şi de securitate şi sănătate;  
- să asigure comunicarea bună între instituţie şi familie şi o atmosferă pozitivă, de bună colaborare în 

cadrul instituţiei.  
2.Beneficiarii indirecţi – părinţii/reprezentanţii legali ai elevului: 

- confirmă că au înţeles informaţiile din Broşura părinţilor şi îşi înscriu copilul la această unitate în 
deplină cunoştinţă de cauză; 

- confirmă că au fost informați asupra principiilor pedagogiei Waldorf și sunt în totalitate de acord cu 
acestea. 
- înţeleg importanţa colaborării între părinţi şi instituţie şi vor participa la formele de colaborare şi 
comunicare organizate (întâlniri, şedinţe cu părinţii la nivelul clasei/şcolii, serbări, tabere, etc.)  
- cunosc şi acceptă reglementările interne ale instituţiei, inclusiv cele referitoare la perioada zilnică 
pentru care instituţia este responsabilă pentru copii şi la interdicţia de a trimite copilul cu boli 
contagioase în colectivitate. 

3. Beneficiarul direct – copilul/elevul – îşi asumă să participe la activităţile grupei/clasei şi şcolii şi să 
respecte persoanele, obiceiurile, regulile şi normele din instituţie. 

V. Durata contractului: pe toată durata şcolarizării copilului/elevului la unitatea Liceul Waldorf, 
cu reînnoirea la începutul clasei pregătitoare.  

VI. Alte clauze:  
1. Părintele va primi anual versiunea actualizată din Broşura părinţilor şi va completa în 
fiecare an şcolar Fişa anuală de informaţii generale (anexă).  
2. După nevoi, se vor încheia acte adiţionale la prezentul contract, semnate de părţi.  
3. Cazurile de nerespectare a prezentului contract se soluţionează de către Consiliul de 
Administraţie.  

Încheiat azi, ______________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 
Director,     Beneficiarii indirecţi, părinţi/reprezentanţi legali, 
  

Am luat la cunoştinţă, 

Beneficiar direct, elevul (în vârstă de cel puţin 14 ani) 
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Anexa 5 
CHESTIONAR DE EVALUARE PENTRU PĂRINȚI  
 
Notă: Făcând parte din sistemul de asigurare a calității în cadrul instituției, la sfârșitul fiecărui an școlar 
încurajăm părinții să completeze un chestionar de evaluare. 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
CHESTIONAR DE EVALUARE PENTRU PĂRINțI  
 
 
1. Vă rugăm să evaluați – pe o scară de la 1 (nesatisfăcător) la 5 (excelent) – următoarele aspecte ale 
vieții din instituția noastră (să încercuiți alegerea dvs.): 
 
 Nesatis- Satisfă- Bun Foarte Excelent 
 făcător cător bun  
a) munca pedagogică de la grupă/clasă:   1 2 3 4 5 
b) excursii, tabere:      1 2 3 4 5 
c) program Leonardo (cursuri artistice, după masa):  1 2 3 4 5 
d) after-school / școala după școală:    1 2 3 4 5 
e) prelegeri, ateliere etc. oferite părinților:    1 2 3 4 5 
f) comunicare între educatoare/învățător/diriginte și părinți: 1 2 3 4 5 
g) comunicare instituție–părinți:     1 2 3 4 5 
h) comunicare între profesorii de specialitate și părinți:  1 2 3 4 5 
i) condiții de studiu (săli, dotări etc.):    1 2 3 4 5 
 
 
 
2. Vă rugăm să specificați, cât mai concret, ce aspecte trebuie îmbunătățite în viitor în funcționarea 
instituției: 
 
_________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Ce propuneri și idei de îmbunătățire a activității instituției aveți pentru anul școlar următor? 
 
_________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Vă rugăm să depuneți chestionarele în cutiile amenajate pe coridor sau să trimiteți prin e-mail până în 
data de 14 iunie.  
 
Vă mulțumim! 
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Anexa 6 
DATE DE CONTACT 
 
 
Secretariatul Liceului Waldorf cu grupe de grădiniță:  
 relații cu publicul: zilnic între orele 8-13 (Chiș Livia);  
 tel. / fax: 0264 455560;   
 e-mail: liceulwaldorf.cluj@yahoo.com, office@waldorfcluj.ro 
 e-mail pentru comunicarea internă: liceulwaldorf_cluj@yahoo.ro 
 Datele fiscale ale Liceului Waldorf cu grupe de grădiniță: 
 Sediul: 400368 Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 
 Cod fiscal: 17989919 
 IBAN: RO89 TREZ 2162 4650 210X XXXX (Trezoreria Cluj-Napoca) 
 
 
Biroul Fundației „Educație pentru Libertate”: 
 relații cu publicul: luni-vineri între orele 9-17 (Anca Pop);  
 tel.: 0725 535036; fax 0264 455560:   
 e-mail: fundatia_epl@yahoo.com, office@waldorfcluj.ro 
 
 
Director liceu:  
 Grigorovici Mariana (0725 535031; marianagrigorovici@yahoo.com) 
 
 
Coordonator secția maghiară Zorilor:  
 László Áron (0725 535030; aron.laszlo@waldorfcluj.ro) 
 
 
Coordonator grădiniță A. France:  
 Popescu Gabriela , 0740516507; contact grădinița A. France: 0264 442073) 
 
 
Consiliul de Administrație al Liceului Waldorf (an școlar 2018-2019): 
 Președintele CA: Mariana Grigorovici (0725 535031, marianagrigorovici@yahoo.com)  
Membri: Ignat Anca, Cristea Felicia, Botezan Diana, Kun Reka, Popescu Gabriela (cadre didactice),  
Venczel Eniko, Câmpean Simina, Petean Ovidiu, (reprezentanții părinților), Radu Roșca (Asociația 
Waldorf), Pop Alexandrina (FEpL), Olah Emese (Consiliul Local), Nistor Daniel (Reprezentantul 
primarului) 
 
Consiliul director Fundația „Educație pentru Libertate”:  
 Alexandrina Pop, Anca Pop, Egly Melinda, Szabo Maria, Robert Arnăutu  
 Președinte: Alexandrina Pop (0725 535 032; popalexandrina2008@gmail.com) 
 
Datele fiscale ale Fundației „Educație pentru Libertate”: 
 Sediul: 400368 Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 
 Cod fiscal: RO 22284914 
 IBAN: RO72BTRL01301205S42541XX (RON); RO47BTRL01304205S42541XX (EUR) 
cod swift BTRLRO22, Banca Transilvania 
 
 
 
Consiliul director Asociația Română pentru Promovarea Pedagogiei Waldorf:  
 (prescurtat: Asociația Waldorf; ONG-ul care sprijină grădinița A. France):  
Reprezentant legal: Balint Ede (tel. 0745011590, balintede@yahoo.com) 
 Datele fiscale ale Asociației Waldorf: 
 Sediul: str. Anatole France nr. 14. 
 Cod fiscal: 5149780 
 IBAN: RO59 BTRL 0660 1205 I027 93XX (Banca Transilvania Cluj-Napoca) 
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Anexa 7 
PERSONALUL INSTITUȚIEI ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 
 
 
Grădinița A. France: 
 secția română 
- grupa 1: Gabriela Popescu; Cioloca Alexandrina, ajutor ed. Arjoca Teodora Cristina  
- grupa 2: Anca Ciupe, Mihaela Moraru, ajutor ed. Ungureanu Anca 
secția maghiară: Juliana Maki si Erzsebet Jakab 
coordonator structura A. France: Gabriela Popescu; administrator: Mariana Moldovan; îngrijitoare: 
Beldeanu Mariana, Kadar Timea; bucătăreasă: Georgeta Popovici  
 
Grădinița Zorilor: 
 secția română 
- grupa 1: Nina Tarba, Varga Maria, ajutor ed. Rodica Deac 
- grupa 2: Adriana Szanto, Maria Paizs; ajutor ed. Isac Claudia 
secția maghiară 
- grupa 1:  Mathe Eszter, Mazsa Beata, ajutor ed.  Funkenhauzer Julia 
- grupa 2:  Todor-Szász Timea, Nistor Anna, ajutor ed.  Nistor Krisztina 
îngrijitoare: Marton Zita, Tarcea Ioana, Ilyes Katalin 
 
Liceul Waldorf: 
Învățători:  
Claudia Neacșu (0R1), Laura Cristian (0R2), Balint Zsofi (0M), Alexandra Gânj (1R), Szabados Csilla 
(1M), Linda Morar (IIR1), Maria Samoilă (IIR2), Bolla Emese (IIM), Felicia Cristea (IIIR1), Diana Botezan 
(IIIR2), Szasz Judit (IIIM), Alexandrina Pop (IVR), Mikola Edith (IVM) 
  
Diriginți:  
Szakacs Bianca Valerica (VR), Racz Hajnalka (VM), Titus Grigorovici (VIR), Dalma Fancsali (VIIR), 
Molnar Zsolt (VIIM), Mircea Oltean (VIIIR), Staharoczky Veronika (VIIIM), Georgiana Barbu (IXR), Anca 
Ignat (XR) 
 
Corpul profesoral: 
Pop Alexandrina (fizică), Staharoczky Veronika (maghiara, istorie, geografie, biologie), László Áron 
(fizica, chimie, geografie, ed. fizică, religie, ed. tehnologică), Papp Emese (abilități practice, muzică, 
pictură, biologie, religie), Oltean Mircea (română), Olteanu Mioara Ana (istorie-geografie), Trif Traian 
(educație tehnologică), Barbu Georgiana (română), Udrea Natalia (pictură, abilități practice, istoria 
artei), Titus Grigorovici (matematică), Mariana Grigorovici (matematică, informatică), Anca Ignat 
(engleză, română), Fancsali Dalma (germană), Kun Réka (germană, maghiară), Cordoș Paul-Lucian 
(educație fizică), Molnar Zsolt (matematică, ed. fizică, geografie), Incze Andrea (euritmie), Szakacs 
Bianca Valerica (chimie-biologie, fizică, practică), Marinescu Miriam Lucia (corepetitor, muzica), Racz 
Hajnalka (engleză, istorie, geografie, biologie, abilități), Morar Linda (engleză), Gânj Alexandra (religie, 
latină),Adina Ioniță (engleză), Cârje Laura (engleză), Szabo Maria (engleză), Menyharth Maria 
Magdalena (geografie, practică), Vlad Anca (religie), Morar Zsolt (educație fizică), Robert Arnăutu 
(economie) 
 
Personal administrativ și de conducere operativă: 
 director liceu: Mariana Grigorovici 
 coordonator secția maghiară: László Áron 
 secretar liceu: Livia Chiș 
 contabil liceu: Matiș Ana 
 director economic FEpL: Anca Pop 
 manager cantina, psiholog FEpL: Antonia Mărincaș 
 contabil FEpL: Pap Andrea 
 medic: Pîrva Lucian 
 asistent medical: Hălbac Liliana 
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Anexa 8 
REGULAMENTE, PROCEDURI 
 
 
Regulamente la nivel național, aplicabile și instituției noastre: 
 
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățamânt preuniversitar  (OMENCS 
5079/2016). 
Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ (OMEC 
5571/07.10.2011). 
Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ Waldorf  (în curs 
de adoptare). 
 
 
În acest moment instituția noastră dispune de următoarele regulamente și proceduri proprii, care pot fi 
descărcate de pe pagina noastră web sau pot fi solicitate de la secretariat: 
 
Regulamentul de ordine interioară. 
Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Waldorf. 
Regulamentul programului de școala după școală / after-school  
Regulamentul programului Leonardo. 
 
Procedura de înscriere grădiniță  
Procedura de înscriere în clasa pregătitoare 
Procedura de transfer școală 
Procedura absențe 
Procedura acces 
Procedura deplasare 
Procedura telefoane 
Procedura evaluare 
Procedurarezultate slabe la învățătură 
Procedurapentru selectare a dascălilor 
Procedura pentru titularizare a dascălilor 
Procedura pentru suplinire a dascălilor 
Procedura corigențe 
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Anexa 9 
LINK-URI UTILE 
 
Organizații, instituții Waldorf: 
Federația Waldorf din România:     www.waldorf.ro 
Asociația Educatoarelor Waldorf din România:   www.aewr.blogspot.ro 
Federația Waldorf din Ungaria:      www.waldorf.hu 
Institutul de Pedagogie Waldorf din Solymár (Ungaria):  www.waldorf-kepzes.hu 
Friends of Waldorf Education (Germania):   www.freunde-waldorf.de  
European Council of Steiner/Waldorf Education (ECSWE): www.ecswe.org 
International Association for Waldorf Education in Middle and Eastern  
Europe and other Eastern Countries (IAO):   www.iao-waldorf.de  
International Association of Waldorf Kindergardens:  www.waldorfkindergarten.org  
Federation of Waldorf Schools in Germany :   www.waldorfschule.de 
Pedagogical Section in the Goetheanum (Elveția):  www.paedagogik-goetheanum.ch  
 
 
Site-uri de resurse Waldorf: 
- în limba engleză:  
 www.waldorfworld.net 
 www.waldorflibrary.org 
 www.waldorfbooks.com 
 www.waldorfanswers.org 
 www.whywaldorfworks.org 
 
- în limba maghiară:  
 www.waldorf.lap.hu  
 
 
 


