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 În atenţia 
 

TUTUROR CADRELOR DIDACTICE 

DIN ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF 

 

Dragi colegi, 

 

În perioada 6 - 10 iulie 2015, la Școala Gimnazială Waldorf Cluj-Napoca, va avea loc 

Simpozionul naţional al cadrelor didactice Waldorf. Tema din acest an este „Pedagogia 

Waldorf ca artă a educației”. 
 

Programul simpozionului cuprinde, în afara conferinţelor comune, secţiuni pentru 

educatoare, învăţători, învăţători-modulul IV (curs Timişoara) și profesori. Cursurile artistice/ 

practice se desfăşoară în 2 unităţi, astfel încât fiecare participant va opta pentru două cursuri 

diferite, unul dimineaţa şi altul după-amiaza. Locurile la cursurile artistice/ practice se 

completează în ordinea primirii formularelor de înscriere. Din acest motiv, este absolut necesar 

să completaţi şi a doua opţiune. 
 

Cei care optează pentru cursul de Euritmie trebuie să aibă la ei şosete groase/ opincuţe/ 

încălţăminte cu talpă uşoară şi îmbrăcăminte lejeră, cei care participă la Flaut pentru începători 

trebuie să-şi aducă flautul, iar participanții de la Jocuri de mișcare trebuie să aibă îmbrăcăminte 

și încălțăminte comode. Cei care participă la Jocul pentru ciclul primar – schimb de experiență 

sunt rugați să prezinte jocurile pe care le practică la clasă. De asemenea, este de dorit să aibă 

îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate jocurilor. Dacă doresc, participanţii de la Muzică pot să-și 

aducă instrumentul muzical. 

Cei care optează pentru cursurile domnului Žan Redžić sunt rugați să se gândească și să 

trimită la federație sugestii referitoare la punctele pe care domnul să le abordeze în cursul său și 

care să fie folositoare procesului educativ în școala Waldorf, dar și în soluționarea unor probleme 

punctuale apărute la clasa sau în școala. 
 

Cazarea participanţilor este asigurată la: 

- Școala Gimnazială Waldorf Cluj-Napoca, în sălile de clasă; cost: 10 lei/ simpozion pentru cei 

care își aduc saltea sau izopren; 15 lei/ simpozion pentru cei care doresc să li se asigure 

saltea; vă rugăm să vă aduceţi sac de dormit şi cearceaf; 

- internatul Liceului de Informatică (Calea Turzii nr. 140-142; distanţa poate fi parcursă, pe 

jos, în 15-20 min.); camere cu 4 paturi; cost: 30 lei/ noapte. 
 

Vă rugăm să consultați meniurile anexate și să comandați mesele dorite. Nu sunt posibile 

modificări ulterioare trimiterii formularului de înscriere. 
 

Putem deconta, la cerere, drumul dus-întors al fiecărui participant (autobuz, tren cl. a II-a, 

cuşetă) care este încadrat într-o şcoală Waldorf. Vor fi decontate doar biletele de tren 

achiziționate cu reducere de 30% (25% reducere la cumpărarea cu anticipație de peste 21 de zile 

+ 5% reducere pentru achiziționarea online, de pe www.cfrcalatori.ro, cu orice tip de card). Vă 

rugăm să vă programaţi călătoria în aşa fel, încât să puteţi participa la toate activităţile.  
 

Vă rugăm să contribuiţi la organizarea cursului cu suma de 50 lei.  
 

Înscrierile se fac trimiţând formularul de înscriere anexat la Federaţia Waldorf din 

România, până cel târziu la 03.06.2015. 

 

Director executiv, 

Zenovia Ungureanu 

 

De la gară, la Școala Gimnazială Waldorf Cluj-Napoca ajungeți cu autobuzul 35, până la ultima staţie. 

Traversaţi strada, pe lângă biserica în construcţie, apoi urmaţi indicatoarele spre Liceul Waldorf. 


