
FEDERAŢIA WALDORF DIN ROMÂNIA 
Str. Vișinilor 17, sector 2, 024091 București 

tel./fax: 0040-21-326 42 53 

e-mail: federatia@waldorf.ro 

 

Nr. 634/12.11.2019 

 

 

 

 

Stimată doamnă, stimate domn, 

 

 

În perioada 23-24 noiembrie și 7-8 decembrie 2019, Federația Waldorf din România 

organizează Cursul de introducere în pedagogia Waldorf. 

Din programul anexat se poate deduce oferta noastră. 

Locul desfășurării: București, Calea Călărași nr. 85. 

Grup țintă: Profesori pentru învățământul primar, gimnazial, preșcolar, studenți ai 

facultăților care pregătesc profesori pentru învățământul primar și gimnazial, persoane interesate 

de pedagogia Waldorf.  

Contribuție pentru organizare: Participanții sunt rugați să contribuie cu suma de 150 de 

lei la organizarea cursului. 

Adeverința de participare este eliberată pe baza unei prezențe de cel puțin 85% din numărul 

total de ore și a susținerii evaluării. 

Adeverința poate servi la obținerea avizului de funcționare în alternativa educațională 

Waldorf, pentru anul școlar 2020-2021, eliberat de Federația Waldorf din România. Pentru 

învățători/profesori este necesară și recomandarea consiliului profesoral al inițiativei/unității 

Waldorf, iar pentru educatoare acest curs este doar orientativ. Pentru a funcționa ca educatoare 

Waldorf sunt necesare cursuri pentru nivelul preșcolar Waldorf recunoscute de Asociația 

Educatoarelor Waldorf din România.  

Înscrierile se fac trimițând formularul de înscriere anexat la federatia@waldorf.ro, până la 

data de 20 noiembrie 2019, sau prin completarea on-line a formularului în linkul: 

https://docs.google.com/forms/d/1JPEcDWx_8Fp4mHlAgFTcTK5WgZh_SAx3L8dVPo

pINPA/edit 

Cursul se organizează dacă se înscriu cel puțin 30 de participanți. 

Confirmarea înscrierii va fi trimisă pe adresa de e-mail a candidatului la 21.11.2019. 

 

 

Director executiv,     Coordonator curs, 

Ion Ioniță      Oana Mihăilescu 
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Programul Cursului de introducere în pedagogia Waldorf 

23-24 noiembrie și 7-8 decembrie 2019 
 

 

 

Orele 
Sâmbătă, 

23 noiembrie 

Duminică, 

24 noiembrie 

 
Orele 

Sâmbătă, 

7 decembrie 

Duminică, 

8 decembrie 

8:30-  9:00 Deschidere Parte ritmică 
 

8:30-  9:00 Parte ritmică Parte ritmică 

9:00-10:15 

Evoluția copilului 0-7 ani. 

Elemente organizatorice și 

metodice pentru ciclul 

preșcolar 

Vârsta școlarității primare – 

clasele a III-a – a IV-a 

 

9:00-10:15 

Vârsta școlarității 

gimnaziale –  

clasele a V-a – a VI-a 

Elemente organizatorice și 

metodice –  

clasele a VII-a – a VIII-a 

10:30-12:00 
Curs artistic: Desen de 

forme 

Curs artistic: Desen de 

forme 

 
10:30-12:00 

Curs artistic: Desen de 

forme 

Curs artistic: Desen de 

forme 

12:15-13:30 Aspecte antropologice Aspecte antropologice 
 

12:15-13:30 Aspecte antropologice Aspecte antropologice 

13:30-14:30 Pauza de masa Pauza de masa  13:30-14:30 Pauza de masa Pauza de masa 

14:30-16:00 Curs artistic: Pictură Curs artistic: Pictură 
 

14:30-16:00 Curs artistic: Pictură Curs artistic: Pictură 

16:15-17:30 
Vârsta școlarității primare – 

clasele P – a II-a 

Elemente organizatorice și 

metodice pentru ciclul 

primar –  

clasele a III-a – a IV-a 

 

16:15-17:30 

Elemente organizatorice și 

metodice –  

clasele a V-a – a VI-a 

Încheiere. Evaluare 

17:45-19:00 

Elemente organizatorice si 

metodice pentru ciclul 

primar – clasele P – a II a 

Elemente specifice 

pedagogiei Waldorf. 

Relația copil - părinte - 

cadru didactic Waldorf, 

ritmul anului, sărbătorile 

specifice pedagogiei 

Waldorf 

 

17:45-19:00 

Vârsta școlarității 

gimnaziale – 

clasele a VII-a – a VIII-a 

 

 



FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 

CURS DE INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIA WALDORF 

București, 23-24 noiembrie și 7-8 decembrie 2019 

 

 

 

Numele și prenumele:             

 

Domiciliul:               

 

Telefon:         

 

E-mail:        

 

 

 

Educatoare / Învățător la clasa / Profesor de:          

 

la (unitatea de învățământ):             

 

Specializarea înscrisă pe diplomă:            

 

Vechime în învățământ la 01.09.19:     

 

 

 

Student în anul:     la (instituția de învățământ):       

       specializarea:        

 

 

 

Cursuri anterioare de formare în alternativa educațională Waldorf:  nu  

 da  

 

 

 

Declar pe proprie răspundere că informațiile oferite sunt corecte și reale. Sunt de acord cu prelucrarea 

și stocarea acestor date în vederea eliberării adeverinței de participare la acest curs. 

 

 

Data         Semnătura       

 

 

Înscrierea se face până la 20.11.2019, trimițând formularul de înscriere la adresa de e-mail: 

federatia@waldorf.ro sau completând on-line formularul din linkul: 

https://docs.google.com/forms/d/1JPEcDWx_8Fp4mHlAgFTcTK5WgZh_SAx3L8dVPopI

NPA/edit 

 

 

Confirmarea înscrierii va fi trimisă pe adresa de e-mail a candidatului la 21.11.2019. 
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