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Stimaţi colegi, 

 

În perioada 25-27 februarie 2021 va avea loc cursul de perfecţionare a cadrelor didactice 

care predau disciplina matematică. 

 În funcție de situația pandemiei, cursul va avea loc față în față, la Liceul Waldorf Cluj-

Napoca, sau online sincron sau mixt. În cazul (cel mai probabil) al participării de la distanță, 

cursanții vor participa de acasă la toate activitățile, pe platforma online Google classroom. 

La curs pot participa profesori care predau în alternativa Waldorf şi profesorii care doresc 

să intre în alternativa Waldorf şi să predea această disciplină, dacă au recomandarea unei şcoli 

Waldorf. În cazul în care cadrul didactic nu a urmat cel puțin un curs introductiv în pedagogia 

Waldorf, şcoala respectivă are obligaţia de a-l introduce în bazele pedagogiei Waldorf. 

 

Orele Joi, 25.02.2021 Vineri, 26.02.2021  Orele Sâmbătă, 27.02.2021 

  8:00- 

  9:50 

Asistenţă la  

curs principal 

clasa a VI-a 

Asistenţă la  

curs principal 

clasa a VI-a 

 
  8:15- 

  8:45 

Munca independentă 

în cursul principal 

10:10- 

11:00 

Asistenţă la oră 

clasa a VIII-a 

Asistenţă la oră 

clasa a IX-a 

   9:00- 

10:45 

Programa –  

clasa a VII-a 

11:10- 

12:00 

Asistenţă la oră 

clasa a VI-a 

Asistenţă la oră 

clasa a XI-a 

 11:00- 

12:00 

Discuții (principii 

Waldorf, liceu etc.) 

12:00- 

13:30 
Pauza de prânz Pauza de prânz 

 12:00- 

13:30 
Pauza de prânz 

13:30- 

15:00 

Discuţii metodice pe 

baza orelor asistate 

Discuţii metodice pe 

baza orelor asistate 

 13:30- 

15:15 

Programa –  

clasa a VIII-a 

15:15- 

16:15 

Desen geometric 

clasa a V-a 

Desen geometric 

clasele VI-VII-VIII 

 15:30- 

17:00 

Discuții (opționale și 

documente Waldorf) 

16:30- 

18:15 

Programa –  

clasa a V-a 

Programa –  

clasa a VI-a 

 17:15- 

18:30 
Discuţii finale 

 

Pentru participarea la distanță, fiecare cursant va avea nevoie de: 

- o conexiune stabilă la internet 

- calculator/telefon/tabletă cu cameră video și microfon 

 Toți participanții vor avea nevoie de: 

- instrumente geometrice bune și exacte (liniar, echer, raportor și compas), creion și 

radieră pentru construcții geometrice 

- câteva creioane colorate bune (pentru linii ferme și hașuri fine pentru suprafețe) 

- pe lângă caietul de notițe, coli A4 pentru construcții de desen geometric (1 bloc de 

desen obișnuit).  

Cei care au sau își pot procura acum la un preț rezonabil sunt rugați să aibă la ei și un 

echer geometric („geodreieck”). 

 

 În cazul (puțin probabil) în care cursul va putea avea loc față în față, putem deconta, la 

cerere, biletele de călătorie (autobuz, tren cl. a II-a, cuşetă) ale fiecărui profesor care, în acest an 



şcolar, predă matematică la clase Waldorf. Vor fi decontate doar biletele de tren cumpărate 

anticipaţie de minimum 22 de zile. 

 

 Prezenţa minimă necesară pentru primirea adeverinţelor de participare este de 85% din 

programul cursului. 

 Contribuţia pentru organizarea cursului este de 90 lei/persoană. Plata contribuției de 

participare se face după confirmarea înscrierii, în contul Federației Waldorf din România, cu 

mențiunea „contribuție participare curs – nume și prenume”. 

Cursul se organizează pentru minimum 10 participanți. 

Înscrierea se face până la 20.01.2021, trimiţând formularul de înscriere anexat la: 

federatia@waldorf.ro 

Din punct de vedere organizatoric ne-ar fi utilă şi o scurtă înştiinţare din partea 

profesorilor de matematică din sistemul Waldorf care nu pot participa la curs. 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

 

Director executiv,    Coordonator curs, 

Ion Ioniţă     Constantin Titus Grigorovici 

 


