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BINE AȚI VENIT 
 
Căile prin care ajung copii şi părinţii la grădiniţa şi 
şcoala noastră  sunt foarte diferite. Ne bucură 
nespus de mult faptul că aţi ales să deveniţi parte 
din comunitatea noastră. Această broşură conţine 
informaţiile de bază despre modul în care 
funcţionează instituţia noastră. Dacă o consultaţi, 
veţi deveni mai informaţi şi vă veţi simţi mai 
acasă. Sperăm că veţi găsi utilă această broşură 
şi veţi fi îndemnaţi astfel să vă implicaţi în 
numeroasele domenii din viaţa instituţiei în care 
părinţii aduc o contribuţie atât de importantă.  
Această versiune este prima în istoria instituţiei 
noastre, de aceea sugestiile dvs. vor fi de o 
importanţă sporită pentru îmbunătăţirea 
versiunilor viitoare: ne puteţi trimite sugestiile 
până la sfârşitul semestrului I. (decembrie 2012). 
 
Cu mulţumiri, 
colegiul profesoral şi personalul instituţiei 
Mai 2012       
 
 
Notă: pentru a nu încărca inutil formularea, în 
broşură câteodată apare şi termenul general 
de 'şcoală': când nu este vorba explicit numai 
de treapta şcolară, bineînţeles ea se referă la 
întreaga instituţie, inclusiv grupele de 
grădiniţă.   
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTORICUL INSTITUȚIEI  
 
Prima grădiniţă Waldorf din Cluj-Napoca (de pe str. Anatole 
France) şi-a deschis porţile în 1990, iar în 1992 a început şi 
şcoala, care a ajuns să aibă şi treapta liceală în 2000. 
Clădirea nouă a grădiniței din str. Anatole France s-a 
finalizat în 2003.  
Proiectul de construcţie a noului sediu din cartierul Zorilor a 
fost demarat în 2005, iar în septembrie 2009 a fost 
inaugurată şi dată în folosinţă noua clădire de pe str. Sergiu 
Celibidache nr. 8-12. De atunci treptat am amenajat curtea 
şi am finisat noi săli, cu munca efectivă şi sprijinul deosebit 
al părinţilor.  Din septembrie 2011 grădiniţa veche din 
Anatole France a devenit structură în cadrul Liceului 
Waldorf cu grupe de grădiniţă. Instituţia noastră are în 
prezent grupe de grădiniţă (câte 3 la fiecare secţie, română 
şi maghiară), clasele  I-V la ambele secţii, precum şi clasele 
a VI-a, a VIII-a şi a XII-a la secţia română. Următorul pas în 
planul nostru de dezvoltare este creşterea şi consolidarea 
ambelor secţii în treapta gimnazială (clasele V-IX), după 
care urmează treapta liceală (X-XII).  
 
Liceul Waldorf cu grupe de grădiniţă este una dintre cele 
peste 900 de şcoli şi 2500 de grădiniţe Waldorf din întreaga 
lume. În majoritatea cazurilor aceste instituţii sunt instituţii 
fondate de părinţi ce funcţionează în sistem privat; în 
România instituţiile Waldorf sunt de stat (cu una-două 
excepţii). Curriculum-ul este unul specific, aprobat de 
Ministerul Educaţiei. 
 
Instituția noastră este singura instituție de învățământ 
alternativ biculturală și bilingvă din România, având secție 
română și maghiară. Considerăm o șansă și o bogăție 
deosebită pentru instituție această coexistență și 
colaborarea celor două culturi.  
 
În ANEXA 0 amintim numele acelor persoane sau 
organizații care ne-au susţinut în mod deosebit pe 
parcursul istoricului nostru de peste 20 de ani, susţinere 
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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MISIUNE, VIZIUNE, VALORI  
 
Grădiniţele şi şcolile Waldorf sunt ancorate în cultura comunităţii locale în care funcţionează, dar toate au ceva în comun: 
respectul pentru individualitatea fiecărui copil. Astfel, şi Liceul Waldorf cu grupe de grădiniţă Cluj-Napoca îşi propune să 
dezvolte potenţialul unic al fiecărei persoane. În consecinţă, în instituţia noastră nu este loc pentru discriminare împotriva 
unei persoane sau a unui grup. Acest lucru face posibilă egalitatea de oportunităţi şi aprecierea diversităţii în rândul 
copiilor, personalului şi părinţilor care formează comunitatea instituţiei noastre. 
 
Misiunea şcolii noastre este să dăruiască lumii oameni cu o gândire independentă şi creativă, cu bucurie şi dragoste 
pentru viaţă, cu entuziasm şi putere pentru munca lor în societate. 

Scopul nostru este de a educa omul ca un întreg, atât trupul şi sufletul cât şi spiritul printr-un curriculum Waldorf testat 
de aprope o sută de ani şi recunoscut de Ministrul educaţiei, care echilibrează disciplinele academice cu activităţile 
artistice şi practice, toate fiind bazate pe cunoaşterea şi respectarea etapelor de dezvoltare ale copilului.  

Valori cultivate de instituţia noastră: creativitatea, căldura sufletească, responsabilitatea, respectul, integritatea, inițiativa, 
libertatea. 
 

 
CÂT DE DIFERITĂ ESTE EDUCAȚIA  
DE TIP WALDORF?  
 
În rândurile de mai jos vă prezentăm o scurtă înşiruire a 
diferenţelor fundamentale între grădiniţele-şcolile 
tradiţionale şi demersul din unităţile de învăţământ 
Waldorf:  
 

• Munca pedagogică se bazează pe un curriculum 
propriu, aprobat de Ministerul Educaţiei, care este 
conceput în mod special pentru a corespunde 
etapelor de dezvoltare a copiilor; 
 

• Există deosebiri în vârsta la care sunt introduse 
anumite conţinuturi sau competenţe (de ex. 
introducerea formală a scrisului şi cititului se face 
într-un ritm mai lent în primii ani, însă în clasele 
mai mari elevii lucrează la acelaşi nivel cu colegii 
de la alte şcoli; şi invers: de ex. învăţarea limbilor 
străine începe cu 2 limbi din clasa I. la şcolile 
Waldorf, sau introducerea celor 4 operaţii de bază 
la matematică se face deodată); la sfârşitul 
ciclurilor  (clasa a IV-a şi a VIII-a respectiv a IX-a 
după noua Lege a învăţământului şi a XII-a) elevii 
din şcolile Waldorf ajung la aceleaşi finalităţi 
educaţionale ca şi elevii de celelalte şcoli. 
 

• 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; 
 

 

• 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 I. elevii învăță 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, alte surse 
bibliografice. 
 

• Evaluarea elevilor este specifică alternativei. 
Pentru detalii vă rugăm consultați capitolul 
EVALUAREA ÎN ȘCOLILE WALDORF.  
 

• Instituţia este condusă – în măsura în care 
legislaţia existentă permite acest lucru – într-o 
formă non-ierarhică, prin organisme şi grupe de 
lucru care gestionează şi răspund de câte un 
domeniu: colegiul profesoral conduce demersul 
pedagogic, consiliul de administraţie răspunde 
de funcţionarea administrativă şi respectarea 
legalităţii, etc.  
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DESPRE PEDAGOGIA WALDORF 
 
Prezentarea succintă de mai jos aparţine d-lui Vekerdy Tamás, psiholog renumit din Ungaria, un foarte bun cunoscător  
al pedagogiei Waldorf: 

Pedagogia Waldorf face parte din mişcarea pedagogiilor de reformă, fiind iniţiată de Rudolf Steiner (1861-1925), care a 
elaborat şi principiile ei – antropologia, psihologia dezvoltării copilului –  de bază. Prima şcoală Waldorf s-a deschis în 
Stuttgart, în 1919, pentru copiii muncitorilor de la fabrica de ţigări Waldorf Astoria. Este o şcoală unitară, cu 12 clase; în 
clasa a 13-a pregăteşte pentru bacalaureatul de stat. [notă: nu şi în România, unde şcolile Waldorf sunt de stat, şi nu 
există acest an de pregătire.] De şcoli aparţin de regulă şi grădiniţe cu două sau trei grupe. 
 
Şcolile Waldorf – în Germania ele se numesc Şcoli Libere Waldorf – nu sunt de stat, ele funcţionează ca şi instituţii 
autonome, libere, fiind susţinute prin asociaţii sau fundaţii [notă: România este o excepție din această privință, la noi 
grădinițele și școlile Waldorf sunt aproape exclusiv de stat]. Ca şi restul şcolilor care sunt susţinute de asocieri civice 
libere, şi şcolile Waldorf pot supravieţui şi se pot dezvolta numai printr-o strânsă colaborare cu părinţii. Este un principiu 
important: viaţa spirituală, din care face parte şi şcoala ca atare, nu poate sta sub influenţa statului/politicului, nici sub 
conducerea sau influenţa puterii economice, pentru că altfel îi este compromis şi deturnat scopul originar: facilitarea cu 
profesionalism a dezvoltării individualităţii copiilor. Iar prin această deturnare se produce pagubă şi individului, dar şi 
societăţii. Pedagogia Waldorf pleacă de la premisa că omul tânăr trebuie educat nu după nevoile  statului, a sociatăţii 
sau a cererii pe piaţa muncii a unei anume meserii, ci după capacităţile şi posibilităţile lui de dezvoltare individuale, 
precum şi după nevoile sale – schimbătoare în funcţie de vârstă - trupeşti, sufleteşti şi spirituale. Individualitatea care se 
dezvoltă liber aduce cel mai mare beneficiu real societăţii umane. 

Grădiniţa Waldorf este în primul rând locul jocului, al poveştilor şi al imitaţiei active, o poală maternă  socială, care 
conferă o lume inteligibilă şi comprehensibilă în jurul copilului în grupe mixte ca şi vârstă, cu ritmuri sigure de obiceiuri şi 
şiruri de activităţi. Iar activitatea din şcoală conferă spaţiu larg exersării dezvoltării de capacităţi în arte precum şi în 
muncile practice, manuale. (Este des folosit sintagma – folosind formularea lui Pestalozzi – cum că şcoala Waldorf este 
şcoala mâinii, a inimii şi a capului: şcoala unitară a cunoştinţelor practice, a artelor şi a ştiinţelor.) 

În primii ani de şcoală poveştile şi miturile au un rol important, datorită efectului lor hrănitor  asupra fanteziei, în predarea 
limbii materne se lucrează cu texte poetice şi exerciţii dramatice, în predarea socotitului-matematicii se folosesc exerciţii 
de mişcare ritmică; elementul ritmic artistic are (pe baza unor considerații antropologice, de psihologia dezvoltării) o 
importanţă deosebită în aceşti ani. Învăţarea scrisului porneşte din mişcări spaţiale largi, din desenul formelor şi pictură, 
proces în care  acţiunea proprie precede cititul abstract. Acest lucru s-a dovedit a fi o bună prevenţie a dislexiei şi 
disgrafiei. 

În clasele gimnaziale copiii iau contact cu lumea fenomenelor în formă concretă, la nivelul  experienţelor senzoriale, de 
exemplu în experimentele de fizică sau chimie. Dezvăluirea legităţilor abstracte începe din clasa a IX-a. Din acest 
moment devine ca şi principiu de bază ca prin compararea diferitelor comportamente spirituale (mentalităţi) şi metode 
ştiinţifice să se prezinte elevilor multitudinea de  abordări posibile a realităţii lumii. Este importantă dezvoltarea culturii de 
argumentare. Tot în această perioadă a anilor de liceu tinerii dobândesc experienţă şi indemânare în activităţi de actorie, 
regizare, orchestră – sau alte domenii artistice –, precum şi în metaloplastie, sau în activităţi de agricultură, industrie sau 
domenii sociale.  

Predarea zilnică se face în epoci în ceea ce priveşte materiile de cultură generală: în primele 110 minute ale zilei – în 
așa-numitul curs de bază – se face aceeași materie, în fiecare zi, timp de câteva săptămâni. După cursul de bază 
urmează acele ore de specialitate care necesită exersare continuă (limbi, arte, abilități practice, educație fizică). 

În școlile Waldorf evaluarea nu se bazează pe note, se recomandă să nu fie nici repetenție, evaluarea este descriptivă. 
În locul ascultării intervine participarea la activitatea comună. Diferitele forme de predare se regăsesc chiar și în cadrul 
aceleiași zile: cea frontală sau în grupe mici, în funcție de disciplină.  

Teoria privind fazele de dezvoltare a copiilor elaborată de Rudolf Steiner are multe trăsături comune cu cea a lui Piaget. 

Grădinițele și școlile Waldorf cultivă sărbătorile-serbările rituale, cultice care marchează ritmurile anului – inclusiv din 
punct de vedere a schimbării naturii – existente în mediul cultural în mijlocul cărora s-au înrădăcinat. Și prin acest mod 
leagă individualitatea copilului – care are origini transcedentale, în concepția antropologiei pedagogiei Waldorf – de 
ritmurile de origine cosmică a lumii care îl înconjoară. Pedagogia Waldorf consideră ca și sarcină să conducă 
spiritualitatea existentă în om la spiritualitatea ce trăiește în lume, să facă din omul în creștere o ființă activă în lumea 
înconjurătoare în timp ce cultivă legătura lui cu originile sale transcendentale.  

 
Și, la sfârșit, două citate din Rudolf Steiner: 

„Primește copilul cu veneraţie, educă-l cu dragoste și lasă-l să păşească pe drumul lui propriu în libertate.”  
 
„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 proprii 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 creasc, să observe că suntem căutători. Și trebuie să-i conducem 
și pe ei pe calea căutătorilor.”   
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Pentru detalii privind curriculumul de grădiniță vă rugăm să consultați Programa preșcolară Waldorf (a se vedea 
ANEXA  2, LECTURI PROPUSE). 
 
Mai multe detalii despre pedagogia Waldorf găsiți de ex. în Carlgren, Frans (red.): Educație pentru libertate și Eller, H.: 
Învățătorul de la școala Waldorf, iar despre curriculum-ul școlar găsiţi de ex. în Richter, Tobias (red.): Sarcina 
pedagogică și obiectivele de învăţământ ale unei școli libere Waldorf sau Configurarea învăţământului din clasele I până 
într-a VIII-a la școlile Waldorf/Rudorf Steiner; ele se găsesc în biblioteca școlii. A  se vedea și ANEXA 2, LECTURI 
PROPUSE. 
 
 
 
EVALUAREA ÎN ȘCOLILE WALDORF 
 
În România formele alternative de evaluare sunt cvasi-necunoscute, deși aceastea 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, iar la rândul său școala face eforturi considerabile în a 
prezenta părinților avantajele acestui sistem, și, la fel de important, să practice formele alternative de evaluare cu 
profesionalism și consecvență. Suntem conștienți de presiunea care vine din partea sistemulului 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? 
Este o neînțelegere și o greșeală majoră afirmația că în școlile Waldorf n-ar exista evaluare: bineînțeles că există, dar ea 
diferă de clasicul sistem de evaluare. Evaluarea în școlile Waldorf este continuă, complexă şi multicriterială, 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”), care lasă loc dezvoltării în ritmul 
personal, individual, care mențin dorința în elevi de a face mai bine, și care conduc la formarea treptată a capacitatății de 
auto-evaluare realiste.  
(Tot din această cauză nu este încurajată concurența între elevi, ci este încurajată în permanenţă dezvoltarea faţă de 
propria situaţie 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 
celorlaltelor 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, izvorită 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 certificat 
este transformată la sfârșitul anului școlar în medie anuală (sau semestrială, după caz).   
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Comunicarea între școală și părinţi privind evoluţia copiilor 
Comunicarea între unitatea de învăţământ şi părinți privind evoluţia copiilor se realizează prin următoarele modalităţi: 

• şedinţe/serate cu părinţii, 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 secţii (de 2-3 ori 
pe an); 

• ore de consultare personală: cadrele didactice alocă o oră pe săptămână pentru întâlniri directe, personale cu 
părinţii; 

• comunicarea, în scris, a evoluţiei şcolare la sfârşitul semestrului I.; 

• certificatul de sfârşit de an. 

 

Despre certificatul de sfârșit de an 
Deoarece acest document școlar este inexistent în sistemul tradițional, prezentăm mai pe larg caracterisiticile lui.  
 
Certificatul este documentul eliberat de unitățile școlare Waldorf care certifică evoluţia şcolară a elevului pe parcursul 
unui an şcolar. Se transmite familiei elevului la sfârşitul anului şcolar, iar o copie se arhivează în unitatea de învăţământ. 
 
În clasele primare și gimnaziale Certificatul se adresează părinților, în clasele liceale și elevului.    
 
Certificatul conţine, în formă descriptivă, evoluţia şcolară multicriterială 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 şi gimnazial Certificatul conţine şi un capitol de caracterizare generală a evoluţiei clasei și a elevului 
respectiv, redactat de învăţător/diriginte, precum şi – opțional – un fragment de poezie (ales sau scris de 
învăţător/diriginte cu  scop educativ), aşa numita poezie de certificat, care îl insoţeşte pe elev în anul şcolar următor.      
Consemnările din Certificat conţin şi scurta descriere a tematicii principale abordate în cadrul disciplinei respective în 
acel an şcolar, și pot conține și poze cu elevul sau lucrările elevului la disciplina respectivă. În treapta liceală Certificatul 
conţine şi media generală la disciplina respectivă.   
 
La Certificat se anexează, după caz, rezultatele şi certificarea participării elevului la programe educaţionale non-formale, 
organizate de unitatea de învăţământ sau prin parteneriate cu alţi furnizori de educaţie.  
 
 
 
SERBĂRILE ANULUI  
 
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 în jur de 15 septembrie, în funcție de calendarul anului școlar 
Ziua de Sf. Mihail 29 septembrie  
Serbarea recoltei  în luna octombrie, nu are dată fixă 
Serbarea „lămpașelor” / Ziua de Sf. Martin   11 noiembrie 
Bazarul/târgul de Crăciun sfârșitul lui noiembrie, nu are dată fixă 
Serbarea de Advent începutul Adventului 
Jocul de Crăciun  în ultima săptămână de școală înainte de Crăciun; se 

organizează un concert comun, la nivel de instituţie, precum 
și jocuri de Crăciun la nivelul grupelor/claselor 

Carnaval nu are dată fixă; înainte de începerea postului Paştilor 
Pregătirile de Paști în ultima săptămână de școală înainte de Paști; 
Rusalii în funcție de calendar 
Ziua copilului 1 iunie  
Încheierea anului școlar, acordarea certificatelor mijlocul lunii iunie, în funcție de calendarul anului școlar 
  

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 sfârşit de epocă comune (de 2-3 ori pe an); 
- clacă de amenajare a curţii (de 1-2 ori pe an); 
- excursie comună pentru toată comunitatea instituției; 
 
Notă: grădiniţa din str. A. France are calendar propriu de activităţi. 
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ACTIVITĂȚI EXTRA-CURRICULARE, 
PROGRAME ŞI SERVICII 
EDUCAŢIONALE CONEXE  
 
Programul Leonardo – cursuri, ateliere artistice-
practice 
Din anul școlar 2009-2010 școala oferă un set de 
activități artistice-practice după masa: cursuri 
individuale de instrument, ansamblu instrumental, arte 
plastice, teatru, etc. Lista actuală se publică la începutul 
anului școlar, în septembrie, iar activitățile încep din 1 
octombrie și se termină la sfârșitul lunii mai, cu un 
concert și o expoziție de prezentare. Coordonatorul 
programului este d-na Szabó Mária (0724 781614, 
leonardo@waldorfcluj.ro), detalii și înscrieri se obţin în 
biroul Fundației Educaţie pentru Libertate, în perioada 
1-30 septembrie.       
 
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 şi până la ora 17. În această 

perioadă se asigură masa de prânz – în sala de mese 
de la demisol, mâncarea fiind asigurată de firmă de 
catering –, supraveghere şi sprijin la realizarea temelor 
de casă, precum şi diverse  activităţi 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 în perioada 1-15 
septembrie, prin semnarea unui protocol. Se acceptă și 
înscrieri ulterioare.  
Pentru detalii privind costul programului vă rugăm să 
consultați capitolul ASPECTE FINANCIARE. 
 
Alte activităţi extra-curriculare:  
- prin colaborare cu Centrul de jocuri Miracolix, 
ocazional se organizează serate de jocuri; 
- atelier de aero- și navomodelism: prin colaborarea cu 
dl. Viorel Chiorean (Palatul Copiilor Cluj-Napoca), 
doritorii pot participa la cursuri de aero- și 
navomodelism;  
- dacă se organizează alte activități pe parcursul anului, 
acestea se anunță prin avizier, pagina web și newsletter 
(Poșta de ghiozdan).    
 
Program de consiliere, terapie şi dezvoltare 
individuală 
Instituţia noastră beneficiează de serviciile unui 
psiholog şcolar (d-na Nicoleta Creţ) o zi pe săptămână, 
când lucrează individual cu copiii, respectiv sprijină 
munca de la clase prin consultaţii oferite cadrelor 
didactice.  
Copiii care au nevoie de logoped se pot adresa 
cabinetului de specialiate de la Şcoala Radu Stanca  
(d-na logoped Elena Prihoi); la începutul anului se face 
o evaluare în fiecare clasă.    
Notă: serviciile de sprijin de mai sus sunt gratuite. 
 
Instituţia poate oferi şi servicii de terapie individuală, 
asigurate de un euritmist terapeut (d-na Geta 
Ardelean), contra cost.  

 
 
 
 
ÎNSCRIERE-ADMITERE 
 
Dorința noastră este ca familiile care aleg grădinița-școala noastră, s-o facă în deplină cunoștință de cauză. De aceea 
anual organizăm activități de prezentare a institituției noastre și a pedagogiei Waldorf: Ziua porților deschise, prelegeri-
discuții pentru părinți, expoziții, serbări publice de sfârșit de epocă. Programul acestor prezentări se publică la începutul 
anului școlar.     
 
Procedura și calendarul înscrierilor este diferit pentru grădiniță și școală. 
 
Metodologia și calendarul de înscriere pentru școală este identic cu celelalte școli, care s-ar putea să se schimbe de la 
an la an. 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.  
 
La grădiniță termenul de depunere a cererilor este 31 martie, iar în luna aprilie se realizează interviurile-întâlnirile cu 
părinții și copiii.    
  
La înscriere părinții semnează un contract educațional cu instituția (modelul se găseşte în ANEXA 4). 
  
Detalii despre înscriere puteți obține de la secretariat (Chiș Livia, 0264 455560, liceulwaldorf.cluj@yahoo.com sau 
office@waldorfcluj.ro), sau de la coordonatorii pentru înscrieri.  
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Coordonatori înscrieri: 
- grădiniță, secția română: 
Zorilor: Cristiana Olteanu (0725 535034) 
A. France: Eleonora Țigăreanu (0741 076471)  
 
- grădiniță, secția maghiară:  
Zorilor: László Áron (0725 535030) 
A. France: Pușcaș Gabriella (0748 420123) 
 
- şcoală, secția română: Alexandrina Pop (0725 535032) 
- şcoală, secția maghiară: László Áron (0725 535030) 
 
 
Notă: procedura de înscriere și formularul de înscriere pentru grădiniță și școală se pot descărca și de pe site.  
 
 
 
ASPECTE FINANCIARE 
 
Fondul de sprijin al instituţiei  
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 unul privat (este proprietatea Fundației „Educație pentru Libertate”, 
ONG-ul care are ca scop sprijinirea liceului; statutul Fundației este 
postat pe site, www.waldorfcluj.ro), fapt ce conduce la anumite costuri 
care nu sunt finanțate din fonduri publice/de stat (amenajări interioare 
și exterioare, reparații etc.). În același timp blocarea unor posturi 
adminstrative şi auxiliare în învățământ și numărul încă mic de elevi din 
instituția noastră ne duc la situația în care trebuie să cerem sprijinul 
părinților în susținerea financiară a instituției. 
 
Consiliul reprezentativ al părinților la nivel de instituție stabilește pentru 
fiecare an școlar suma țintă per familie care ar fi necesară pentru buna 
funcționare a instituției, denumită Fond de sprijin al instituţiei: pentru anul 2012-2013 acesta este de 120 lei/ lună/familie 
în grădiniță și 80 RON/lună / familie la școală, timp de 9 luni, septembrie-mai; în cazul fraților şi la grădiniţă şi la şcoală 
se consideră suma mai mică. Din această sumă fiecare familie își asumă cât dorește și/sau poate. Accentuăm faptul că 
această contribuţie este benevolă și neasumarea ei sau asumarea parţială nu are nici o consecinţă negativă asupra 
familiilor! În acelaşi timp accentuăm şi faptul, că fără sprijinul – financiar, dar şi prin muncă efectivă – din partea părinţilor 
instituţia nu poate funcţiona, imobilul nu poate fi întreţinut.  
 
Acest sprijin financiar poate fi înlocuit și cu munca voluntară sau orice fel de alt fel de sprijin (de ex. prin sponsorizări, 
prin deducerea din impozitul pe profit al firmelor; donaţii de obiecte; etc.).   
 
Fondul de sprijin al instituției  este gestionat de grupa de finanțe-fundraising. Părinții sunt informați regulat – la ședințele 
Consiliului reprezentativ al părinţilor la nivel de instituție, prin comitetele de părinţi ale grupelor/claselor și prin newsletter 
– despre aspectele financiare ale instituției.  
 
Fondul grupei/clasei 
Pentru finanțarea costurilor curente fiecare grupă/clasă stabilește un fond, gestionat de comitetul de părinți al 
grupei/clasei (mărimea acestui fond în general variază între 10-30 lei/lună/familie). 
 
Rechizite 
Fiecare învățător/diriginte stabilește în mod individual necesarul de rechizite, care trebuie asigurat de părinți. Deoarece 
unele rechizite sunt specifice Waldorf (cum ar fi caietele de epocă sau creioane de ceară, etc.), respectiv se pot procura 
la un preț mai scăzut dacă se comandă/cumpără 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 biroul fundației sau 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!). 
Din prețurile actuale amintim: caiet de epocă simplu: 4-5 lei, cu foiță: 6-8 lei, crete/creioane cerate Stockmar: 3 lei, 
creioane colorate Lyra: 25 lei. 
 
Fond de instalare 
De regulă la începutul fiecărui an școlar comitetele de părinți ale claselor strâng o sumă de cca. 50 lei/familie pentru 
amenajarea sălilor de clasă și/sau recondiționarea mobilierului.          
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Alte costuri 
Activități din cadrul programului educațional de bază, care necesită finanțare din partea părinților: 
- tabere de schi;  
- tabere 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. Vă rugăm consultați și secțiunea Întrajutorare în cadrul 
colectivelor de părinţi din capitolul BURSE, FACILITĂȚI ȘI SPRIJIN FINANCIAR. 
 
 
Activităţi, programe şi servicii educaţionale conexe, opţionale: 
Activităţi, programe şi servicii  conexe programului de învățământ obligatoriu, care sunt la liberă alegere și sunt contra 
cost: 
 
- after school / școala după școală: costurile pentru anul școlar 2011-2012 au fost de 8 lei masa de prânz și 7 lei 
programul propriu-zis. Se plătește în funcție de numărul de zile la care a participat copilul. Se poate opta și numai pentru 
prânz sau numai pentru after school.  
 
- programul Leonardo (cursuri artistice după masa, individual sau în grup): costurile variază în funcție de specificul 
cursului, de la 5-10 lei în cazul activităților în grup și 25-30 lei pentru ore de instrument individual; 
 
- tabără de artă pentru copii: în fiecare an organizăm o tabără de artă, în timpul vacanței de vară (la începutul lunii iulie). 
Costul este de 150 lei, în cazul fraților se acordă o reducere de 50%, care include programul zilnic (între 9-17) cu o masă 
de prânz și gustare înainte de plecare.  
 
- activităţi de consiliere, dezvoltare şi terapie individuală, altele decât cele oferite de personalul de specialitate plătit de la 
stat (psiholog şcolar, logoped): costurile acestora se finanţează integral de părinţi. Pentru detalii vă rugăm să vă adresaţi 
direct persoanei respective (a se vedea capitolul ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE, PROGRAME ŞI SERVICII 
EDUCAŢIONALE CONEXE şi ANEXA 7: PERSONALUL INSTITUŢIEI).     
 
 
IMPORTANT: zilele de plată sunt, în mod unitar pentru toate tipurile de plăţi curente, ultimele două zile lucrătoare ale 
lunii. Vă rugăm să respectaţi acest orar!  
Plăţile la nivel instituţional se pot efectua personal, în biroul fundaţiei sau prin virament bancar în contul: BCR Cluj-
Napoca, RO83 RNCB 0106 0909 4724 0001, titularul contului: Fundaţia „Educație pentru Libertate”. 
  
 
2%, donaţii, sponsorizări 
În fiecare an primim sprijin financiar substanţial de la părinţi prin acordarea a 2% din impozitul pe venit persoane fizice, 
respectiv de la firme, prin sponsorizări sau donaţii. Se pot face şi sponsorizării/donaţii cu scop precis (de ex. pentru 
dezvoltarea bazei materiale a unei anumite grupe sau clase). Pentru detalii, formulare 2%, contracte de sposorizare etc. 
vă rugăm să vă adresaţi d-nei Anca Pop în biroul fundaţiei. 
 
Susţinătorilor noştri le mulţumim şi pe această cale!  
 
 
Notă: aspectele financiare ale grădiniţei din str. A. France sunt gestionate de către comunitatea de părinţi a celor două 
grupe şi de către Asociaţia Waldorf (ONG-ul care are ca scop sprijinirea grădiniţei din str. A. France şi care este 
proprietarul imobilului în care funcţionează grădiniţa). Pentru detalii vă rugăm să vă adresaţi coordonatorului grădiniţei 
din str. Anatole France sau reprezentanților părinților/Asociaţiei Waldorf.    
 
 
 
BURSE, FACILITĂȚI ȘI SPRIJIN FINANCIAR 
 
Elevii din instituție beneficiează de bursele acordate în sistemul de învățământ de stat. Cererile se depun la secretariat. 
Pentru detalii adresați-vă învățătorului/dirigintelui sau direct la secretariat (Livia Chiș, 0264 455560). 
 
Se acordă următoarele facilități copiilor personalului instituției: 
- 50% reducere la costurile programului de after school (masa se plătește integral); 
- scutire la fondul de sprijin al instituției; 
 
După posibilități, încercăm în fiecare an să oferim burse sau reduceri la programele de after school, programul Leonardo 
sau tabăra de artă.     
 
Încurajăm părinții, precum și alți donatori, să instituie/acorde burse (de studiu, sociale sau de altă natură) copiilor/elevilor 
din unitatea noastră. Instituția noastră este deschisă parteneriatelor de acest tip.  
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Intrajutorare în cadrul colectivelor de părinţi  
La nivelul grupelor/claselor s-ar putea să existe diferite forme de întrajutorare colegială, solidară între familii pentru 
acoperirea unor costuri (de ex. pentru finanțarea taberelor). Nu există un sistem unitar sau obligatoriu la nivel 
instituțional, deși ca instituție încurajăm aceste forme de solitaritate și suntem conștienți că aceste gesturi sunt vitale 
pentru formarea unui cadru social sănătos și puternic. Rugăm părinții noi care se alătură unui colectiv să-i întrebe pe 
membrii comitetului de părinți despre acest aspect.   
   
În fiecare an încercăm să acordăm și locuri cu reducere sau burse la diferite programe (programul Leonardo, tabăra de 
artă pentru copii din vară, etc.) Vă rugăm să luați legătura cu coordonatorii acestor programe pentru detalii.   
        

  
 
ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA 
INSTITUȚIEI    
 
În cadrul instituţiilor 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 şi organele unităţilor de învăţământ alternativ 
Waldorf favorizează medierea ca tehnică de rezolvare a 
conflictelor, voluntariatul şi iniţiativa personală, 
transparenţa, consultarea, luarea deciziilor prin tehnici 
consensuale (recurg la decizia prin vot majoritar doar 
dacă consensul nu s-a putut obţine). 
 
Consiliul profesoral / Colegiul educatoarelor (CP) 
Munca pedagogică din şcoală 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 
14-16).  
Munca pedagogică din grădiniţă este condusă de 
Colegiul educatoarelor, care se întâlnește separat, de 
regulă tot joi, de la ora 17. Grădiniţa A. France are 
colegiu separat, dar cele două colegii se întâlnesc în 
mod regulat în şedinţe comune.  
În cadrul şedinţelor Consiliului profesoral/ Colegiului 
educatoarelor se discută aspecte organizatorice-
administrative, respectiv în partea cea mai consistentă, 
cea pedagogică, se dezbat/se studiază teme 
educaționale, se împărtăşesc exemple de bună practică 
și se urmărește dezvoltarea copiilor, individual sau la 
nivel de colectivităţi (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 administraţie (CA) 
Împreună cu directorul instituției, Consiliul de 
administrație răspunde pentru funcționarea 
corespunzătoare a instituției. Membrii CA sunt aleși pe 
o perioadă de 1 an:  
- din partea cadrelor didactice 6 membri, din care câte-
un reprezentant al grupelor de grădiniţă Zorilor, 
respectiv A. France; 
- din partea părinților 3 membri (şcoală, grădiniţă);  
- din partea Consiliului Local 3 membri, din care un 
consilier local şi 2 reprezentanţi ai ONG-urilor care 
sprijină instituţia (Fundaţia Educaţie pentru Libertate şi 
Asociaţia Waldorf);    
- reprezentantul primarului.    
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 2011-2012 se regăsesc în ANEXA 6.       
   
Comitetele de părinţi ale grupelor/claselor. Consiliul 
reprezentativ al părinţilor  
Consiliul reprezentativ al părinților (format din 
preşedinţii/reprezentanții comitetelor de părinţi ale 
grupelor/claselor) se întâlnește în ședințe de lucru de 
regulă de 3 ori pe an (la începutul, mijlocul și sfârșitul 
anului școlar). Acest for alege reprezentanţii părinţilor în 
Consiliul de administrație al instituției, precum și 
membri în Consiliul director al Fundației „Educație 
pentru Libertate” (Zorilor).  
Grădiniţa A. France are propriul Consiliu reprezentativ 
al părinţilor. Consiliul director al  Asociaţiei Waldorf (A. 
France) este ales de membrii Asociaţiei.     
Pentru detalii vă rugăm să consultați capitolul ROLUL 
PĂRINȚILOR.  
 
Cercul de clădire / Baukreis:  
Administrarea imobilului din Zorilor este realizată de un 
grup format din părinţi şi dascăli. Componența actuală 
se găseşte în ANEXA 6.   
 
Alte grupe de lucru: 
În funcție de nevoi, în fiecare an se formează grupe de 
lucru, compuse din cadre didactice, părinţi sau având 
componenţă mixtă.   
 
Pentru detalii vă rugăm să consultați organigrama 
instituției, publicată pe site, respectiv capitolul ROLUL 
PĂRINȚILOR.  
 
ONG-urile care sprijină instituţia:  
Fundaţia „Educaţie pentru Libertate” 
Este ONG-ul fondat în 2007, care sprijină Liceul 
Waldorf cu grupe de grădiniţă / Zorilor. 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 regăseşte 
în ANEXA 6. 
 
Asociaţia Română pentru Promovarea Pedagogiei 
Waldorf 
Este ONG-ul fondat în 1990, care sprijină grădinița 
Waldorf de pe str. Anatole France (care a devenit 
structură în cadrul Liceului Waldorf cu grupe de 
grădiniţă din toamna 2011) . Are în patrimoniu imobilul 
de pe str. A. France nr. 12-16.  
Componența actuală a Consiliului director se regăseşte 
în ANEXA 6. 
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Personalul instituţiei  
Toate cadrele didactice din instituție au, pe lângă 
specializarea de bază, și specializare în pedagogia 
Waldorf (absolvită sau în curs de absolvire; singurele 
excepţii 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. 
 
Consiliile profesorale săptămânale (în şcolile 
tradiţionale aceste consilii sunt mult mai rare, şi au rol 
aproape exclusiv administrativ) constituie cea mai 
importantă formă de formare continuă/dezvoltare 
profesională a dascălilor din instituţiile Waldorf.  
 
Din păcate în România în acest moment nu există 
pentru treapta școlară cursuri de formare inițială în 

pedagogia Waldorf de lungă durată (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. Una din priorităţile noastre este organizarea unor 
cursuri mai aprofundate de formare inițială şi 
perfecţionare Waldorf, începând cu anul şcolar 2012-
2013, în instituţia noastră.      
 
Personalul administrativ și auxiliar este asigurat de stat 
la „cotă de avarie” (nevoile reale sunt asigurate din 
resurse proprii, inclusiv Fondul de sprijin al instituţiei), 
iar serviciile conexe (psiholog școlar, logoped etc.) sunt 
asigurate prin arondare la alte unități școlare. 
  
Lista detaliată cu personalul instituției pentru anul 
școlar 2012-2013 se găsește în ANEXA 7. 

 
 
 
 
 
 
COMUNICARE 
 
Relaţii cu publicul şi informaţii generale  
Secretariatul este deschis zilnic între orele 8,00-15,00 şi este condus de Livia Chiş. Vă puteţi adresa cu orice întrebare şi 
telefonic la 0264 455560. 
 
Pentru comunicarea internă instituţie–părinţi–dascăli se foloseşte adresa de e-mail: liceulwaldorf_cluj@yahoo.ro, 
adresele de e-mail 'externe' fiind: liceulwaldorf.cluj@yahoo.com şi office@waldorfcluj.ro. 
 
Dacă doriţi să vă întâlniţi cu un membru din echipa de conducere a instituţiei, vă rugăm să programaţi în prealabil 
telefonic o întâlnire prin secretariat sau direct cu persoana respectivă (pentru numere de telefon vă rugăm să consultaţi 
ANEXA 6: DATE / PERSOANE DE CONTACT. 
 
Informaţii în limba maghiară despre instituţie/secţia maghiară puteţi obţine de la coordonatorul secţiei maghiare, zilnic 
între orele 9-17 (László Áron, 0725 535030, aron.laszlo@waldorfcluj.ro)  
 
Informații financiare puteți obține la biroul fundației, director economic  Anca Pop (0725 533036, 
anca.pop@waldorfcluj.ro) 
  
Avizier 
Sunt două aviziere la întrarea 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.  
 
Newsletter  / Poşta de ghiozdan  
Newsletter-ul instituţiei, intitulat Poșta de ghiozdan apare la fiecare 3-4 săptămâni, vinerea, şi este distribuit prin 
educatoare/învăţători/diriginţi (la şcoală primeşte cel mai mic copil din familie). Este postat şi pe site-ul nostru şi vă puteţi 
abona să îl primiţi şi prin e-mail. Este principalul mijloc de comunicare între instituţie şi părinţi.  
 
Pagina web  
Pagina web este în curs de modernizare şi completare, inclusiv cu versiunile în limbile maghiară şi engleză.  
 
Revista școlii 
Există o revistă a școlii în limba română („Echo”) și una în limba maghiară („Kikelet”) care apar de 2-3 ori pe an. Conțin 
articole despre pedagogia Waldorf sau teme educaționale, exemple de bună practică, relatări de la epoci sau diferite 
activități din cadrul grădiniței/școlii, precum și exemple din lucrările copiilor. 
 
Mapa părinţilor  
O mapă cu toate procedurile, formularele, broşura părinţilor şi alte informaţii utile sunt ţinute şi actualizate în secretariat. 
Pot fi solicitate şi prin e-mail.    
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Serate/întâlniri cu părinţii  
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. 
 
Discuţii 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 întâresc 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. 
Dacă problema nu se rezolvă, vă rugăm să contactați persoana din Consiliul de administrație responsabilă de reclamații 
(separat pentru secţia română şi secţia maghiară). Instituția dispune din acest an şcolar de o procedură de soluţionare 
a plângerilor/reclamaţiilor, care se poate cere din secretariat și se găsește și pe pagina web.      
 
 
 
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 (pe lângă finanțarea parțială primită de la stat) și administrativ instituțiile. În România insituțiile sunt de stat, dar 
fără sprijinul substanțial al părinților nu pot funcționa corespunzător. Esențială este asumarea comună a resposabilităţii 
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 părinţi în fiecare grupă/clasă (formate din 2-4 membri), iar 
la nivelul instituției funcționează Consiliul reprezentativ al părinţilor, format din reprezentanţii/preşedinţii 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”. Grădiniţa A. France dispune de un Consiliu reprezentativ al părinţilor distinct.  
 
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 
sălii etc. De regulă, după câțiva ani, se încheagă colectivități puternice de părinți, care pot asigura cadrul fizic, material 
necesar pentru ca pedagogul să se poată concentra asupra educației. 
 
Grupe de lucru ale părinţilor 
Pe lângă sprijinul oferit la nivelul grupelor/claselor, 
în instituția noastră funcționează grupe de lucru 
ale părinţilor, în care se poate implica orice 
părinte. În acest an grupele sunt: 

- Dezvoltare strategică 
- Financiar-fundraising 
- Juridic 
- Social, consiliere 
- Organizare evenimente 
- Comunicare-imagine 
- Spații verzi 
- Curățenie generală 
- Zugrăvire-electrice etc. 

 
 Vă rugăm să îl contactați pe coordonatorul grupei 
sau pe director pentru detalii sau dacă doriți să vă 
implicați într-o grupă. Componenţa grupelor de 
lucru şi datele de contact sunt afişate pe afizierul 
de la intrarea principală. 
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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 (pentru anul școlar 2012-2013 s-a stabilit 4 ore/lună/familie). 
 
Evenimente organizate pentru părinţi 
În fiecare an organizăm evenimente – de socializare sau de consiliere parentală – pentru părinți, din care amintim:  

- carnavalul părinților (în februarie);  
 - clacă de vopsit ouă (înainte de Paști); 

- „1 mai Waldorf” (picnic și târg de vechituri  în curte);  
- excursie comună pentru toată comunitatea instituției; 

 - „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 şi activităţile oferite părinţilor în grădiniţa din str. Anatole France sunt adaptate la specificul şi 
nevoile structurii. Pentru detalii vă rugăm să vă adresaţi coordonatorului structurii sau reprezentanţilor 
părinţilor/Asociaţiei Waldorf.    
 
 
 
INFORMAȚII PRACTICE 
 
Programul zilnic 
Grădiniţă: 

8,00-8,30: sosire  
8,30-9,00: mic dejun  
9,00-11,45: activităţi, 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  

 
Şcoală: 

8,00-9,50: curs principal  
9,50-10,10: pauza mare  
10,10-13,00: ore de 50 minute, cu pauze de 10 
minute între ele (clasele mai mari au ore până la ora 
14 sau 15) 
13,15-14: masa de prânz  
14-17: programul de after-school / şcoala după 
şcoală 

 
Vestimentaţie 
Copii trebuie să fie îmbrăcaţi în haine comode şi curate, 
care le permit să fie activi şi care nu expun slogane şi 
caricaturi ofensatoare. Până în clasa a VII-a copii au 
pantofi de schimb, pe care îi schimbă la intrarea în sala 
de clasă. Părul mai lung decât umărul trebuie să fie 
curat şi păstrat în afara feţei. Din motive de sănătate şi 
securitate vă sfătuim ca pănâ în clasa a V-a copiii să nu 
poarte bijuterii deoarece acestea pot provoca accidente 
în activităţi mai energice. Dascălii vor solicita eliminarea 
acestora, dacă este necesar.     
 
Echipament în grădiniţă şi clasele primare  
Vă rugăm să întrebaţi educatoarea/învăţătoarea despre 
echipamentul necesar. Probabil copilul dvs. va avea 
nevoie de : 

• haină pentru pictură  
• cizme de cauciuc 
• palton  
• şapcă, mănuşi şi fular în timpul iernii şi şapcă solară 

în timpul verii 
• o pereche de pantofi de interior (de preferat nu 

şlapi) 
 

Vă rugăm să vă consultaţi cu învăţătoarea/dirigintele 
înainte să cumpăraţi: 

• caiete 
• stilou, pix, corector  
• creioane colorate 
• culori    

 
Teme de casă 
În primele clase temele de casă nu depăşesc necesarul 
de muncă de 30 minute. Din clasa a III-a cantitatea 
temei de casă creşte treptat, iar părinţii sunt rugaţi să-şi 
dea suportul activ.  Felul în care vă puteţi sprijini copilul 
în realizarea temelor de casă poate fi discutat la 
şedinţele/seratele cu părinţii.    
 
Obiecte dispărute 
Toate obiectele găsite în incinta instituţiei pot fi 
recuperate din sala profesorală. Vă rugăm să verificaţi 
din când în când. Toate hainele care nu sunt ridicate 
până la sfârşitul anului şcolar vor fi donate în scopuri 
social-umanitare.   
 
Excursii şi tabere 
Grupele/clasele participă la excursii, plimbări, tabere 
sau alte ieşiri în timpul anului şcolar. Părinţii sunt 
informaţi despre aspectele organizatorice şi eventualele 
costuri în prealabil de către educatori/învăţători/diriginţi. 
Regulile şcolii se aplică la toate aceste ieşiri, cadrele 
didactice însoţitoare urmăresc reglementările şi 
procedurile corespunzătoare. Părinţii sunt rugaţi să 
semneze formularul de acord pentru toate ieşirile care 
nu sunt incluse/semnate în acordul anual pentru 
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excursiile fixe (din fişa de informaţii generale, anexă la 
contractul educaţional). 
Părinţii s-ar putea să fie rugaţi să ajute/participe la 
excursii, pentru a asigura costuri mai reduse sau 
supravegherea corespunzătoare.         
 
Jocuri şi medii electronice   
Asemenea jocuri trebuie să fie lăsate acasă, inclusiv 
MP3-playere sau alte jocuri electronice. Dascălii din 
grădiniţele/şcolile Waldorf recomandă cu seriozitate ca 
copiii mici să nu se uite la televizor sau să se joace pe 
calculator. Există dovezi clare despre efectul negativ al 
televizorului asupra stării fizice, emoţionale şi sociale a 
copiilor mici. Dascălii ţin să  stimuleze  imagini vii în 
imaginaţia proprie a copiilor, care sunt inhibate de 
pasivitatea indusă de imaginile exterioare provenite din 
televizor / medii electronice. Vă rugăm să discutaţi cu 
dascălul copilului dvs. pentru a afla mai multe informaţii 
şi să cereţi sfatul lui legat de această temă.  
 
Reciclare  
Copiii sunt educaţi să aibă grijă de natura 
înconjurătoare. În clădire se reciclează hârtia, plasticul, 
uleiul uzat menajer şi deşeurile electrice/electronice şi 
se va implementa şi un program de realizare a 
compostului din vegetale.    
 
Mâncare 
Copii de grădiniţă primesc şi mânâncă împreună micul 
dejun, masa de prânz şi gustarea de după-masă. 
Părinţii sunt rugaţi să aducă din când în când gustări de 
fructe, seminţe, fructe uscate, cereale, legume (după un 
orar săptămânal prestabilit, vă rugăm consultaţi 
avizierul de la grădiniţă sau întrebaţi-le pe educatoare). 
Copii de şcoală trebuie să-şi aducă mâncarea (masa de 
prânz poate fi asigurată în cadrul programului de after-
school). Mâncarea trebuie să fie simplă, nutritivă şi 
diversă. Studiile arată că învăţarea şi comportamentul 
sunt sprijinite de o nutriţie sănătoasă. Copii sunt 
descurajaţi să aducă dulciuri, ciocolată, gumă de 
mestecat sau sucuri carbogazoase la şcoală.   
 
Zile de naştere / turtă  
Există obiceiul ca zilele de naştere să fie sărbătorite în 
grupe/clase, iar familia celui sărbătorit poate să trimită 
un tort / prăjitură, care să fie împărţită cu ceilalţi copii. 
Vă rugăm consultați în prealabil educatoarea / 
învățătorul / dirigintele! 
 
 

 
Telefoane mobile 
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. Și în clasele mai mari descurajăm 
folosirea telefoanelor în timpul pauzelor.   
 
Securitatea incintei 
Există personal de pază în incintă (în timpul zilei portar, 
în timpul nopții 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 auto până la imobil este unul de compromis și 
deocamdată nu vedem soluții viabile/finanțabile pentru 
o îmbunătățire radicală în viitorul apropiat. Sperăm în 
finalizarea accesului prin nord cât de repede. Vă 
solicităm înțelegerea pentru această situație.  
Vă rugăm să nu intrați cu mașina decât până la 
parcare, în fața clădirii se poate intra doar în cazuri 
excepționale, dacă se aduce marfă grea.   
Instituția dorește să fie responsabilă din punct de 
vedere a mediului înconjurător și încurajează modurile 
de transport care reduc numărul de mașini. Cuplarea 
familiilor în transportarea copiilor la școală poate fi o 
metodă în acest sens: luați legătura cu familiile care 
stau în apropierea dvs., sau puneți un anunț în Poșta 
de ghiozdan. 
  
Zăpadă 
În caz de zăpadă abundentă ieșirea din parcare poate fi 
grea sau imposibilă. Vă rugăm în aceste situații să nu 
intrați în incintă decât pe propria răspundere!  
În curte există posibilitatea pentru săniuș; când este 
zăpadă copiii pot să aducă sănii/alte echipamente 
pentru săniuș.   
 
Notă: pentru informaţiile practice privind funcţionarea 
grădiniţei din str. Anatole France vă rugăm să vă 
adresaţi coordonatorului structurii sau reprezentanţilor 
părinţilor/Asociaţiei Waldorf. 
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ASPECTE PRIVIND SĂNĂTATEA  
  
Prim ajutor, luare de medicamente și copii care se 
simt rău   
Instituția dispune de cabinet medical și izolator, dar nu 
are personal medical în clădire. Controlul şi serviciul 
medical este asigurat de cabinetul medical de la Școala 
„Radu Stanca” (str. Zorilor nr. 27, tel. 0264 438795). 
Truse de prim ajutor se află  în sala profesorală și în 
biroul educatoarelor. Există cadre didactice care au 
calificarea pentru prim ajutor și toți dascălii primesc 
instructaj de prim-ajutor.  
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 luarea de medicamente în timpul zilei 
sunt rugați să completeze un formular în secretariat prin 
care își dau acceptul ca responsabilitatea administrării 
medicamentelor să fie transferată instituției. După 
completarea formularului vă rugăm să discutați cu 
educatoarea/învățătorul/dirigintele detaliile medicației.  
Este responsabilitatea părinților să se asigure că au 
pus la dispoziția instituției un telefon de contact în caz 
de urgențe. 
 
Alergii sau condiţii 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 înscrierea în unitate (există și o rubrică în 
acest sens  în chestionarul care este completat de 
părinți  la înscriere).  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 clădire. Dacă este nevoie de 
prim ajutor specializat, unitatea trebuie anunțată, 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 (mumps, 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 
caz de păduchi.   
Vă rugăm să solicitați formularele cu informațiile despre 
starea de sănătate a copilului dvs. de la secretariat 
dacă nu le-ați primit incă.  
 
Notă: pentru aspectele privind sănătatea în cadrul 
grădiniţei din str. Anatole France vă rugăm să vă 
adresaţi coordonatorului structurii sau reprezentanţilor 
părinţilor/Asociaţiei Waldorf.  

 
 
 
 
 
 
REGULAMENTE  / PROCEDURI 
 
Regulamentele interne și procedurile existente ale instituției sunt disponibile pe pagina noastră web, sau pot fi solicitate 
de la secretariat. Toate regulamentele și procedurile sunt revizuite periodic pentru a fi în concordanță cu reglementările 
exterioare și pentru a urmări buna practică. 
 
Deoarece instituția este încă în proces de dezvoltare instituțională susținută, încă nu sunt reglementate prin proceduri 
scrise toate domeniile/aspectele funcționării. În cazul în care nu găsiți reglementări interne /proceduri scrise pentru un 
anumit domeniu sau problemă, vă rugăm să vă adresați, după caz, directorului, coordonatorului secţiei maghiare sau 
coordonatorului structurii A. France pentru detalii și soluționare.   
 
Vă invităm să consultați ANEXA 8 pentru a afla lista cu regulamentele și procedurile existente. 



 
 

17

Anexa 0 
MULȚUMIM  
 
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 şi efortul părinţilor şi dascălilor din grădiniţă-şcoală au fost mari, 
şi merită toată recunoştinţa noastră. Însă şi mai deosebit este sprijinul acelora care ne-au sprijinit fără să aibă un interes 
direct – pentru educaţia propriilor copii sau propriul loc de muncă. Am dori să-i amintim nominal pe aceştia, pe acei 
parteneri şi prieteni din străinătate care ne-au oferit sprijinul lor susţinut şi care au contribuit în mod deosebit la edificarea 
sediilor din str. A. France şi cartierul Zorilor şi în general la susţinerea iniţiativei Waldorf din Cluj-Napoca: 
      
 
Organizaţiile care au finanţat construcţia imobilelor şi persoanele care au contribuit decisiv la desfășurarea proiectelor: 
 
Sediul vechi şi nou al grădiniţei 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) şi dl. Dirk Randoll, coordonatorul proiectelor din România;    
- dl Stefan Collin, managerul proiectului de construcţie Zorilor, şi dna Friedericke Collin.    
 
Persoane sau organizaţii care ne-au sprijinit şi/sau ne sprijină în continuare:    
- dl Manfred Schneider; 
- dl Kurz; 
- grupul de iniţiativă pentru România din Bremen; 
- multe şcoli Waldorf din Germania care prin vânzări la Bazar – prin grija şi efortul deosebit al dlui Sebastian Iacobi şi a 
familiei sale şi a dnei Pozsony Katalin şi 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. 
 
Organizaţiile care au finanţat programe de formare-perfecţionare-consiliere şi persoanele care s-au implicat direct în 
sprijinirea muncii pedagogice din cadrul iniţiativelor Waldorf din Cluj-Napoca: 
- Secţiunea Pedagogică de la Dornach (www.paedagogik-goetheanum.ch); 
- Asociaţia 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!  
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Anexa 1 
CALENDARUL  ANULUI ȘCOLAR 2012-2013 
 
Anul şcolar 2012-2013 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 178 de zile lucrătoare. Prima zi de şcoală va fi 
luni, 10 septembrie 2012. 

Vacanţa de iarnă va avea trei săptămâni, iar vacanţa de primăvară două. În perioada 29 octombrie - 4 noiembrie va fi 

vacanţă pentru copiii din învăţământul primar.  

 

Semestrul I: 

Cursuri : luni, 10 septembrie 2012 –  vineri, 21 decembrie 2012 

În perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt 

în vacanţă. 

Vacanța de iarnă: sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013 

 

Semestrul al II-lea: 

Cursuri:  luni, 14 ianuarie 2013 –  vineri, 5 aprilie 2013 

Vacanța de primavară: sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 21 aprilie 2013 

Cursuri: luni, 22 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013 

Vacanţa de vară: sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 8 septembrie 2013 

 

Calendarul cu evenimentele organizate în instituție pe parcursul anului se publică la începutul anului școlar, apare pe 

avizier și se poate descărca de pe site-ul nostru.  

Pentru programarea unor evenimente la nivel de grupă/clasă sau alte evenenimente ulterioare la nivel de 

instituție, vă rugăm să consultați în prealabil Calendarul cu evenimentele organizate în instituție, pentru 

evitarea suprapunerilor/suprasolicitărilor! 
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Anexa 2 
LECTURI PROPUSE   
 
Notă: Lista – bineînţeles – nu este exhaustivă. Este vorba de cărțile care se găsesc momentan în biblioteca instituţiei, 
unele şi în format electronic. Vă rugăm să vă adresaţi coordonatorului bibliotecii.  
 
Cărţi despre pedagogia şi curriculum-ul Waldorf:  
 
În limba română: 
 ***: Configurarea învăţământului 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 expoziţiei din cadrul Conferinţei Internaţionale pentru Educaţie (UNESCO) 
 Carlgren, Frans: Educație pentru libertate 
 Eller, H: Învăţătorul de la şcoala Waldorf 
 Knipping, Ursula: Pedagogia Waldorf în grădiniţă 
 Richter, Tobias: Sarcina pedagogică și obiectivele de învățământ ale unei școli Waldorf 
 Steiner, Rudolf: Antropologia generală ca bază a pedagogiei 
 Steiner, Rudolf: Arta educaţiei. Metodică şi didactică / Discuţii 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 
 
 
Cărţi de metodica şi didactica unor discipline în şcolile Waldorf:  
 
În limba română: 
 Baravalle, H.: Fizică elaborată ca pură fenomenologie  
 Bernhard, A.: Geometria în mişcare  
 Bothmer, Fritz Graf von: Educaţie prin gimanstică  
 Grohman, Gerbert: Lecturi despre plante 
 Grohman, Gerbert: Lecturi despre animale 
 Jünemann, M.: Învăţământul artistic în şcoala Waldorf 
 Kiersch, J.: Limbile străine în Şcoala Waldorf  
 Klein, Wolf: Să calculăm cu toate simţurile 
 Kranich, E.: Desenul formelor 
 Kranich, E. M.: Imagini şi trăsături caracteristice ale animalelor  
 Lindenberg, Christoph: Predarea istoriei   
 Mackensen, M.: Sunet, lumină şi căldură. Predarea fenomenologică a fizicii, dezvoltată din practica şi teoria 
 Şcolii Waldorf 
 Martin, Michael (ed.): Predarea lucrului manual meşteşugăresc-artistic în şcoala Waldorf 
 Ott, G. Schiţa unei chimii I-II 
 Schubert, Ernst: Predarea matematicii în şcoala Waldorf în clasa a VI-a 
 Schubert, Ernst: Predarea geometriei în şcoala Waldorf 
 Siegloch, M: Euritmie. O introducere  
 Wünsch, W.: Educaţia prin muzică. Predarea muzicii în şcolile Waldorf 
 
În limba engleză:  
 Templeton, Alec: Teaching English to Teens and Preteens 
 Tolnai, Antal: Teaching English in Waldorf Schools 
 
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 
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 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 
 
 
Cărţi despre copilărie şi 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 cărţi 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. 
Pentru dezvoltarea empatiei și sensibilității sociale în colectivul clasei învățătorul/dirigintele poate decide primirea maxim 
a unui copil cu nevoi speciale în clasă, cu condiția să existe personal de specialitate în instituție, respectiv instituția să 
poată asigura dezvoltarea acestor copii.       
 
 
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 (clasa a IV-a/respectiv a V-a după noua lege a învățământului și a 
VIII-a/respectiv a IX-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? 
Anul trecut absolvenții de la liceele Waldorf din România au avut o medie de 96,15% promovabilitate, cu mult peste 
media națională. Experiența noastră la Cluj a fost că examenele de la sfârșitul clasei a VIII-a a însemnat o greutate mai 
mare pentru elevii noștri (rezultatele au fost în medie ca și la celelalte școli), dar bacalaureatul l-au absolvit matur, cu 
rezultate foarte bune. 
 
 
7. Cât de răspândit este sistemul Waldorf în lume și în România? 
 
În lume există cca. 900 școli și peste 2500 grădinițe. 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 în anul școlar 2011-2012 își desfășoară activitatea  58 grupe de grădiniță cu 1466 copii și 96 educatoare, și 82 
de clase cu 1571 elevi și 161 învățători și profesori în 5 unități de învățământ cu personalitate juridică sau ca structuri în 
cadrul altor școli.  
 
 
8. Este școală privată? Există taxe? 
 
Nu, în România aproape toate grădinițele/școlile Waldorf sunt de stat, așa este și instituția noastră. Taxe obligatorii nu 
sunt, 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 EDUCAȚIONAL CADRU 

I. Părțile semnatare: 
1. Liceul Waldorf cu grupe de grădiniță, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 
reprezentată prin director, dl. Titus Grigorovici; 
2. Beneficiarii indirecți,  

dna/dl. ____________________________________________________________părinți/reprezentanți legali ai  

copilului / elevului __________________________________________________, beneficiarul direct al educației,   

cu domiciliul în ____________________________________________________________________________, 

numere telefon _________________; _________________; e-mail: ____________________; __________________ 

. 

II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea și 
responsabilizarea părților implicate în educația copiilor/elevilor. 
 
III. Drepturile părților: drepturile și obligațiile părtilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în 
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învatamânt preuniversitar, Regulamentul de organizare și 
funcționare a învățământului preuniversitar alternativ, Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului 
preuniversitar alternativ Waldorf, precum și în Regulamentul intern al instituției. Pe lângă aceste documente, informațiile 
practice și detaliile despre funcționarea instituției sunt prezentate în Broșura părinților. 
Toate aceste documente se pot obține de la secretariatul instituției, personal sau prin e-mail, sau pot fi descărcate de pe 
site-ul instituției.  
 
IV. Obligațiile părților: 
1. Liceul Waldorf cu grupe de grădiniță își asumă  

- să asigure o educație de calitate, în conformitate cu curriculum-ul Waldorf aprobat de Ministerul educației și a ofertei 
educaționale a instituției;  
- să asigure copiilor/elevilor precum și personalului instituției condiții optime pentru procesul instructiv-educativ și de 
securite și sănătate;  
- să asigure comunicarea bună între instituție și familie și să implementeze o atmosferă pozitivă, de bună colaborare 
în cadrul insituției.  
 

2. Beneficiarii indirecți – părinții/reprezentanții legali ai elevului  
- confirmă că au înțeles informațiile din Broșura părinților și își înscriu copilul la această unitate în deplină cunoștință 
de cauză; 
- înțeleg importanța colaborării între părinți și instituție, și vor participa la formele de colaborare și comunicare 
organizate (serate cu părinții, serbări, etc.)  
- cunosc și acceptă reglementările interne ale instituției, inclusiv cele referitoare la perioada zilnică pentru care 
instituția este resposabilă pentru copii și la interdicția de a trimite copilul cu boli contagioase în colectivitate. 
 

3. Beneficiarul direct – copilul/elevul – își asumă să-și trăiască viața școlară / de grădiniță integral, participând la 
activitățile grupei/clasei/școlii și respectând obiceiurile, regulile și normele instituției. 
 
V. Durata contractului: pe toată durata școlarizării copilului/elevului la unitatea Liceul Waldorf cu grupe de grădiniță.  
 
VI. Alte clauze:  
1. Părintele va primi anual versiunea actualizată din Broșura părinților și va completa în fiecare an școlar Fișa anuală 

de infomații generale (anexă).  
2. După nevoi, se vor încheia acte adiționale la prezentul contract, semnate de părți.  
3. Cazurile de nerespectrare a prezentului contract se soluționează de către Consiliul de administrație.  
 
Încheiat azi, ______________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 
 
 
Unitatea școlară,     Beneficiarii indirecți, părinți/reprezentanți legali,   

 
Am luat la cunoștință, 
Beneficiar direct, elevul (în vârsta de cel puțin 14 ani) 
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ANEXĂ la Contractul educaţional cadru / valabil pentru părinţii de la grădiniţa şi şcoala din cartierul Zorilor 
 

Fișa anuală de informații generale  
an școlar ____________  

 
1. Pentru comunicarea între instituție și familie pentru acest an școlar se vor folosit următoarele date de 
contact: 
NUMELE COPILULUI/COPIILOR (GRUPA/CLASA): __________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
NUME MAMĂ: ________________________________________________ 

NUME TATĂ: _________________________________________________ 

TELEFOANE DE CONTACT: _________________________; _______________________ (MAMA / TATA) 

E-MAIL PENTRU CORESPONDENȚĂ: _________________________; __________________________ 

ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ POȘTALĂ:  _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
2. Şcoala după şcoală / After-school: 
Nu solicit      Solicit regulat          Solicit ocazional          Solicit numai masa de prânz     
Solicit numai after-school  
Notă: înscrierea propriu-zisă se face în septembrie, prin semnarea unui protocol cu detaliile programului! 
 
3. Programul Leonardo (cursuri artistice, după masa): 
Nu solicit     Solicit cu siguranță , cursul de  ___________________________________________   
Voi solicita în funcție de ofertă  
Notă: înscrierea propriu-zisă se face în septembrie, prin semnarea unui protocol cu detaliile programului! 
 
4. Sprijinirea instituției:  
Ne asumăm suma de  _____ RON lunar/familie, timp de 9 luni (septembrie-mai) contribuție la Fondul de 
sprijin instituție, în formă de donaţie sau sponsorizare prin Fundația „Educație pentru Libertate”;  
Optăm pentru: plată lunară ;  trimestrială (sept., dec., mart.) ;  semestrială (sept., ian.) ;  anuală (sept.)   
Ne asumăm      nu ne asumăm   suma stabilită de colectivul părinţilor din grupă/clasă și gestionată de 
comitetul de părinți (Fondul grupei/clasei), prin care se contribuie la cheltuielile curente a grupei/clasei şi la 
modernizarea-echiparea sălii;  
Ne asumăm un număr de ____ ore de muncă voluntară / familie  în beneficiul grupei/clasei/instituției, timp de 
9 luni (septembrie-mai; se pot realiza și în vacanțe, după nevoi, cumulat); 
Putem sprijini instituția altfel, prin:  
__________________________________________________________________________________    
 
5.Grupe de lucru ale părinților: 
Doresc să mă implic , în grupa de _____________________________________________ 
(grupele actuale sunt: dezvoltare strategică, finanțe-fundraising, juridic, social-consiliere, organizare 
evenimente, comunicare-imagine, spații verzi, zugrăvire-electrice etc., curățenie generală)   
Propun o nouă grupă: _____________________________________________________________ 
Nu doresc să mă implic     Eventual mă voi implica pe parcursul anului    
În cazul în care vă implicați, vă rugăm să specificați numele dvs., telefonul și adresa de e-mail:  
______________________________________________________________________________________ 
 
6. Sunt   nu sunt de acord  cu folosirea, în scopuri de promovare și prezentare, a materialelor audio și/sau 
video în care apare copilul/copii mei, realizate în cadrul instituției.  
 
7. Doresc   nu doresc  să primesc prin e-mail newsletterul instituției (Poșta de ghiozdan). 
 
8.  Doresc   nu doresc  să primesc prin e-mail minuta ședințelor Consiliului de administrație și al 
Consiliului reprezentativ al părinților la nivel de instituție. 
 
9. Îmi exprim acceptul pentru ieșirile din incinta instituției (excursii, tabere, vizite etc.) organizate de către 
educatoare/învățător/diriginte, anunțate în prealabil părinților. 
 

Data__________   Semnătura părinților/reprezentanților legali  _____________________________ 
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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 evaluaţi – pe o scară de la 1 (nesatisfăcător) la 5 (excelent) – următoarele aspecte ale vieţii 
din instiuţia noastră (să încercuiţi 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 părinţilor:    1 2 3 4 5 
f) comunicare între educatoare/învăţător/diriginte şi părinţi: 1 2 3 4 5 
g) comunicare instituţie–părinţi:     1 2 3 4 5 
h) comunicare între profesorii de specialitate şi părinţi:  1 2 3 4 5 
i) condiţii de studiu (săli, dotări etc.):    1 2 3 4 5 
 
 
 
2. Vă rugăm să specificaţi, cât mai concret, ce aspecte trebuie îmbunătăţite în viitor în funcţionarea instituţiei: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Ce propuneri şi idei de îmbunătăţire a activităţii instituţiei aveţi pentru anul şcolar următor? 
 
______________________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Vă rugăm să depuneți chestionarele în cutiile amenajate pe coridor, sau să trimiteți prin e-mail până în data 
de 22 iunie.  
 
Vă mulţumim! 
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Anexa 6 
PERSOANE / 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 grădiniţă: 
 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, László Áron);  
 tel.: 0725 535036, 0725 535030; fax 0264 455560:   
 e-mail: fundatia_epl@yahoo.com, office@waldorfcluj.ro 
 
 
Director liceu:  
 Grigorovici Titus (0725 535031; titusgrigorovici@yahoo.com) 
 
 
Coordonator secția maghiară Zorilor:  
 László Áron (0725 535030; aron.laszlo@waldorfcluj.ro) 
 
 
Coordonator grădiniță A. France:  
 Eleonora Țigăreanu (0741 076471; contact grădinița A. France: 0264 442073) 
 
 
Consiliul de administrație liceu (an școlar 2011-2012): 
 Cadre didactice: Alexandrina Pop, Szabados Csilla, Szabó Mária, Todor-Szász Timea, Eleonora Țigăreanu,  

Titus Grigorovici;  
 Părinți: Gina Gorgan, Nemeth Ștefan, Filep-Rudamas László; 
 Din partea primăriei/consiliului local: Mihaela Todoruț, Adriana Cândea, Molnos Lajos, László Áron. 
 Președintele Consiliului de administrație: Titus Grigorovici (0725 535031, titusgrigorovici@yahoo.com)  
 
 
Consiliul director Fundația „Educație pentru Libertate” (ONG-ul care sprijină liceul):  
 Adriana Cândea, Alexandrina Pop, Szabó Mária,  Anca Pop, László Áron.  
 Reprezentant legal: László Áron (0725 535030; aron.laszlo@waldorfcluj.ro) 
 
  Datele fiscale ale Fundației „Educație pentru Libertate”: 
  Sediul: 400368 Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 
  Cod fiscal: RO 22284914 
  IBAN: RO83 RNCB 0106 0909 4724 0001 (BCR Cluj-Napoca) 
 
 
Cercul de clădire/Baukreis (property management Zorilor):  
 Gina Gorgan, Adriana Cândea, Sándor Cristian, Filep-Rudamas László, Ovidiu Sîrb, Titus Grigorovici,   
 Adrian Filpișan. 
 Coordonator: Sándor Cristian (0757 326626, cristiansandor@yahoo.com) 
 
 
Consiliul director Asociația Română pentru Promovarea Pedagogiei Waldorf:  
 (prescurtat: Asociaţia Waldorf; ONG-ul care sprijină grădinița A. France):  
 Eleonora Țigăreanu, Claudia Neacșu, Incze-Bordi Ildikó, Mirel Borodi, Dezső Péter, Szélyes Levente.  
 Reprezentant legal: Szélyes Levente (0722 602820, szelyes.levente@codespring.ro)  
 
 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 INSTITUŢIEI ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013 
 
 
Grădiniţa A. France: 
 educatoare secţia română: Eleonora Ţigăreanu, Ágoston Gabriella; 
 educatoare secţia maghiară: Puşcaş Gabriella, î. n.  
 coordonator structura A. France:  Eleonora Ţigăreanu 
 administrator: Mariana Moldovan 
 îngrijitoare: Lőrincz Ana, Ana Rusu; bucătăreasă: Georgeta Popovici.  
 
Grădiniţa Zorilor: 
 educatoare secţia română: Olteanu Cristiana, Alina Coroian, Diana Torje, Adriana Santo; 
 educatoare secţia maghiară: Todor-Szász Timea, Gergely Tibor, Gál Ágota, Tolnai Eszter;  
 îngrijitoare: Susana Aruncutean, Valeria Obadă, Marton Zita. 
 
Şcoala: 
Învăţători, secţia română:  
 Roxana Hruban (0 R), Gina Culda (I R), Felicia Cristea (II R), Mihaela Lazăr (III R), Alexandrina Pop (IV R); 
 
Învăţători, secţia maghiară:  
 Bolla Emese (I M), Staharoczky Vera (II M), Macalik Abigél (III M), Szabados Csilla (IV M);  
 
Diriginţi:  
 Alexandra Gânj (V R), Nagy Emese (V M), Mircea Oltean (VI R), Traian Trif (VIII R), Szabó Mária  (XII R); 
 
Profesori de specialitate:  

 limba română: Mircea Oltean; Alexandra Gânj 
  limba maghiară: Gergely Edit, Staharoczky Vera 
  limba germană: Kun Réka, Fancsali Dalma 
  limba engleză: Sebestyén Márta, Ambrus Szász Erika, î. n.   

 limba latină: Alexandra Gânj 
 matematică: Titus Grigorovici, Tóth Klára 

  educaţie muzicală:  Szabó Mária 
 educație fizică și sport: Veres Ildikó, î. n.  
 arte plastice: î. n.  

  geografie, istorie, științe socio-umane: Dănuț Bala 
  biologie: Ioana Bere, Sabina Tot 
  fizică: Alexandrina Pop, László Áron  
  chimie: Alexandrina Pop 
  tehnologii manufacturiere, abilități practice: Nagy Emese, Traian Trif 

 competenţe digitale: László Áron 
 
În concediu de îngrijire copil:  
 Marinela Țiolan (lb. franceză, învăţătoare), Georgiana Barbu (lb. română), Menyhért Magdolna (geografie)  
 
Personal administrativ şi de conducere operativă: 
 director liceu: Titus Grigorovici 
 coordonator secția maghiară: László Áron 
 secretar liceu: Livia Chiș 
 contabil liceu: Cristina Sălăgean 
 director economic Fundația „Educație pentru libertate”: Anca Pop 
 administrator imobil: î. n. 
 
Personal auxiliar: 
 portar, muncitor de întreținere: Perneș Marcetti 
 îngrijitoare: Bázsa-Lovász Mária 
 paznic: prin firmă de specialitate 
  
Personal de sprijin, alţi colaboratori:  
 psiholog școlar: Nicoleta Creţ   
 logoped: Elena Prihoi (Şcoala Radu Stanca), Ráduly-Zörgő Éva (secţia maghiară, Liceul Báthory) 
 asistenţă medicală (şi pentru grădiniţa Zorilor): prin cabinetul medical de la Şcoala Radu Stanca  
 terapie, dezvoltare individuală: Geta Ardelean 
 consiliere, terapie, dezvoltare individuală: Török Melinda, Veres Idikó (secţia maghiară) 
 consiliere pedagogică grădiniţă: Nistor Krisztina, Eleonora Ţigăreanu    
 
î. n. = încă nestabilit  
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Anexa 8 
REGULAMENTE, PROCEDURI 
 
 

Regulamente la nivel naţional, aplicabile şi instituţiei noastre: 

 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învăţamânt preuniversitar (în curs de actualizare, după noua 

lege a învăţământului) 

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 intern de organizare și funcționare  

Regulamentul de funcţionare a grupelor de grădiniță  

Regulamentul programului de şcoala după şcoală / after-school  

Regulamentul programului Leonardo 

 

Procedura de înscriere grădiniță  

Procedura de înscriere / transfer școală 

Procedura de soluționare a plângerilor / reclamațiilor  

Procedura de angajare a personalului didactic 
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Anexa 9 
LINK-URI UTILE 
 
Organizaţii, instituţii Waldorf: 
Federaţia Waldorf din România:     www.waldorf.ro 

Asociaţia Educatoarelor Waldorf din România:   www.aewr.blogspot.ro 

Federaţia 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  

 


