FEDERAŢIA WALDORF DIN ROMÂNIA
Str. Vişinilor 17, sector 2, 024091 Bucureşti
tel./fax: 0040-21-326 42 53
e-mail: federatia@waldorf.ro
Nr. 27/25.01.2022

Liceul Waldorf Cluj-Napoca
Str. S. Celibidache 8-12 Cluj-Napoca
tel/fax: 0040-264-455560
e-mail: liceulwaldorf.cluj@yahoo.com
Nr. 159/25.01.2022

Stimaţi colegi,
În perioada 24-26 februarie 2022 va avea loc întâlnirea cadrelor didactice care predau
disciplina matematică în alternativa educațională Waldorf. Întâlnirea va include: asistenţă la ore,
aprofundare, atelier de lucru şi schimb de experienţă.
Întâlnirea va avea loc online sincron, cu conexiune la Liceul Waldorf Cluj-Napoca.
Participarea va avea loc de la distanță; cursanții vor participa de acasă la toate activitățile, pe
platforma online Google classroom a liceului din Cluj.
La curs pot participa profesori care predau în altenativa 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

10:1011:00

Joi, 24.02.2022
Asistenţă la
curs principal
clasa a VII-a
Asistenţă la oră
clasa a V-a

Vineri, 25.02.2022
Asistenţă la
curs principal
clasa a VII-a
Asistenţă la oră
clasa a V-a

9:0010:45

11:1012:00

Asistenţă la oră
clasa a V-a

Asistenţă la oră
clasa a V-a

11:0012:00

Pauza de prânz

Pauza de prânz

Discuţii metodice pe
baza orelor asistate
Desen geometric
clasa a V-a –
principiile de
predare

Discuţii metodice pe
baza orelor asistate
Opţionalul de
construcţii de
corpuri geometrice clasa VII-a

Fişele de descoperire
– Birte Vestergaard

Fişele de descoperire
– Birte Vestergaard

8:009:50

12:0013:30
13:3015:00
15:1516:15
16:3018:15

Orele
8:158:45

12:0013:30
13:3015:15

Sâmbătă, 26.02.2022
Discuţii metodice
(învăţătoare –
profesori matem.)
Discuţii metodice
(interdisciplinare)
Discuții metodice
(exemple de
organizare a lecţiei)
Pauza de prânz
Discuții metodice
(predarea online)

15:3017:00

Discuții metodice
(exemple de
organizare a lecţiei)

17:1518:30

Discuții metodice
(exemple de
organizare a lecţiei)

Fiecare cursant va avea nevoie de:
- o conexiune stabilă la internet
- calculator/telefon/tabletă cu cameră video și microfon.
- 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”).

Prezenţa minimă necesară pentru primirea adeverinţelor de participare este de 85% din
programul cursului.
Taxa de participare la curs este de 90 lei/persoană. Plata taxei de participare se face după
confirmarea înscrierii, în contul Federației Waldorf din România, cu mențiunea „curs matematică
– nume și prenume”.
Cursul se organizează pentru minimum 10 participanți.
Înscrierea se face până la 01.02.2022, 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,
Ion Ioniţă

Coordonator curs,
Constantin Titus Grigorovici

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CURSUL DE PERFECŢIONARE

Avizul
unității de
învățământ

PENTRU PROFESORII DE MATEMATICĂ
DIN ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF
24 – 26 FEBRUARIE 20212

Numele și prenumele:
tel.:
e-mail:
Unitatea de învățământ:
Specializarea (de pe diploma de absolvire):
Profesor de matematică la clasele:
Vechime în alternativa educațională Waldorf:

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 absolvire.

☐

Declar pe proprie răspundere că am acces la internet, la mijloacele electronice și la
materialele necesare parcurgerii acestui curs.

☐

Data:

Semnătura:

Înscrierea se face până la 01.02.2022, trimițând formularul de înscriere avizat de unitatea de
învățământ Waldorf/unitatea de învățământ cu clase Waldorf la: federatia@waldorf.ro
Confirmarea înscrierii va fi trimisă pe e-mail până la 03.02.2022.

