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Nr. 3172/15.12.2020

CURS ONLINE DE PERFECȚIONARE ÎN PEDAGOGIA WALDORF ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL, 2021
GRUP ȚINTĂ: Cursul se adresează, în primul rând, cadrelor didactice care își desfășoară activitatea
profesională în învățământul preuniversitar, la nivel primar și gimnazial, precum și altor persoane
interesate de pedagogia Waldorf.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Familiarizarea cu elemente de antropologie steineriană.
Implicarea în activități creative.
Formarea pentru o nouă abordare metodică și didactică a specialității.
DURATA CURSULUI: 90 de ore
Modulul I:
1 - 6 februarie 2021
Modulul II: 6 - 11 aprilie 2021
Modulul III: 4 - 9 mai 2021
LOCUL DESFĂŞURĂRII: platforma online Google classroom.
CONDIŢII DE ABSOLVIRE: Participanții trebuie să îndeplinească, cumulat, următoarele condiții:
1. prezență de minimum 85% din programul fiecărui modul;
2. încărcarea portofoliului personal complet pe platformă: toate lucrările realizate la cursurile
artistice/practice, temele primite la finalul fiecărui modul la antropologie generală și la metodică și
didactică, lucrarea de absolvire susținută în cadrul unui colocviu.
În urma absolvirii cursului se obține o adeverință.
Adeverința poate servi la obținerea avizului de încadrare în alternativa educațională Waldorf, eliberat de
Federația Waldorf din România conform procedurii în vigoare.
Cursul se organizează pentru minimum 35 de participanți.
Contribuția de participare la curs este 450 lei. Plata contribuției de participare se face după confirmarea
înscrierii, în contul Federației Waldorf din România, cu mențiunea „contribuție participare curs – nume și
prenume”. Contribuția se achită în 2 tranșe de câte 225 lei. Prima tranșă se achită cel târziu până la 25
ianuarie 2021, iar a două tranșă până la 25 martie 2021.
Înscrierea se face până la 12 ianuarie 2021, trimițând formularul de înscriere avizat de către unitatea de
învățământ la federatia@waldorf.ro. Confirmarea înscrierii va fi trimisă pe adresa de e-mail a
solicitantului până la 18 ianuarie 2021.

Programul modulelor:
Modulul I
Orele
9:00-10:00
10:00-10:15
10:15-11:15
11:15-11:30
11:30-12:30

01.02.2021

02.02.2021

clasa P

clasa I

clasa P

clasa I

12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-14:45
14:45-15:45

03.02.2021
04.02.2021
Antropologie generală
Pauză
Pictură
Pauză
Metodică și didactică:
clasa a II-a
clasa a II-a
Pauză
Desen de forme
Pauză
Metodică și didactică:
clasa a II-a
clasa a II-a

05.02.2021

06.02.2021

cl. a III-a

cl. a III-a

cl. a III-a

cl. a III-a

10.04.2021

11.04.2021

cl. a VI-a

cl. a VI-a

cl. a VI-a

cl. a VI-a

08.05.2021

09.05.2021

clasa a VIII-a

clasa a VIII-a

clasa a VIII-a

clasa a VIII-a

Modulul II
Orele
9:00-10:00
10:00-10:15
10:15-11:15
11:15-11:30
11:30-12:30

06.04.2021

07.04.2021

clasa a IV-a

clasa a IV-a

clasa a IV-a

clasa a IV-a

12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-14:45
14:45-15:45

08.04.2021
09.04.2021
Antropologie generală
Pauză
Pictură
Pauză
Metodică și didactică:
clasa a V-a
clasa a V-a
Pauză
Flaut
Pauză
Metodică și didactică:
clasa a V-a
clasa a V-a
Modulul III

Orele
9:00-10:00
10:00-10:15
10:15-11:15
11:15-11:30
11:30-12:30

04.05.2021

05.05.2021

clasa a VII-a

clasa a VII-a

clasa a VII-a

clasa a VII-a

12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-14:45
14:45-15:45

06.05.2021
07.05.2021
Antropologie generală
Pauză
Desen pe tablă
Pauză
Metodică și didactică:
clasa a VII-a clasa a VIII-a
Pauză
Abilități practice
Pauză
Metodică și didactică:
clasa a VII-a clasa a VIII-a

Pentru participarea la întregul curs, fiecare cursant va avea nevoie de:
- conexiune stabilă la internet
- calculator/telefon/tabletă cu cameră video și microfon
Pentru cursurile din cadrul modulului I, fiecare cursant va avea nevoie de:

- Antropologie generală: Educația copilului din punctul de vedere al științei spirituale. Cartea poate fi
descărcată de aici. Antropologia generală ca bază a pedagogiei. Cartea poate fi descărcată de aici.
Teosofia. Cartea poate fi descărcată de aici.
- Metodică și didactică clasele P – a III-a: 3 cuburi cerate: roșu, galben, albastru (cele de la cursul de
desen de forme), andrele și fire de tricotat (min. 250 g) potrivite pentru andrele, croșetă (mai groasă, dacă
se poate) și fire de croșetat (min. 250 g) potrivite pentru croșetă, 25 de coli A3 și 50 de coli A4.
- Desen de forme: 6 creioane cerate (de preferință Stockmar): galben lămâie, galben auriu, roșu carmin,
roșu vermilion, albastru de prusia, albastru ultramarin), 6 cuburi cerate (de preferință Stockmar): galben
lămâie, galben auriu, roșu carmin, roșu vermilion, albastru de prusia, albastru ultramarin, minimum 12
coli hârtie A3 (poate fi și hârtie la rolă)
- Pictură: 6 culori dizolvabile (acrilice sau acuarele la tub; de preferință tuburi de 20 ml de la Stockmar):
galben lămâie, galben auriu, roșu carmin, roșu vermilion, albastru de prusia, albastru ultramarin, 16 coli
de pictură A3 de min. 160g/mp (de preferință bloc Canson cu pensulă desenată pe copertă), o pensulă de
18 mm cu vârf lat, 1 burete mic sau șervețele de unică folosință, un borcan pentru apă, o planșetă dintr-un
material care nu absoarbe apa sau o suprafață pe care să se întindă hârtia.
Pentru cursurile din cadrul modulului II, fiecare cursant va avea nevoie de:
- Antropologie generală: Arta educației. Metodică și didactică. Cartea poate fi descărcată de aici.
- Metodică și didactică clasele a IV-a – a VI-a: foarfecă, riglă, echer, compas, 5 creioane colorate, 25 de
coli de hârtie A4
- Pictură: 16 coli de pictură A3 de min. 160g/mp (de preferință bloc Canson cu pensulă desenată pe
copertă) și materialele procurate pentru modulul I
- Flaut: flaut german, sopran.
Pentru cursurile din cadrul modulului III, fiecare cursant va avea nevoie de:
- Antropologie generală: Arta educației. Discuții de seminar și conferințe asupra planului de învățământ.
Cartea poate fi descărcată de aici.
- Metodică și didactică clasele a VII-a – a VIII-a: foarfecă, riglă, echer, compas, 5 creioane colorate, 25
de coli de hârtie A4
- Desen pe tablă: min. 6 coli negre A4 (să nu fie hârtie lucioasă), cretă colorată pentru tablă: 12 culori,
cretă pastel pentru desen: 1 buc. albă și 1 buc. neagră, fixativ pentru păr (pentru a fixa creta), 1 rolă de
hârtie adezivă de 1 cm lățime
- Abilități practice: pâslă groasă sau postav (dimensiune: 1 m x 0,5 m, grosime: 3-5 mm), ac și ață (mai
groasă).

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CURSUL ONLINE DE PERFECȚIONARE ÎN PEDAGOGIA WALDORF –
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL, 2021

Avizul unității
de învățământ

Datele solicitantului:
Numele:
Prenumele:
Domiciliul: (localitate și județ):
E-mail:
Telefon:
Studii absolvite:
Instituția:
Profilul/domeniul:
Specializarea de pe diplomă:
Situația profesională actuală:
Profesia:
Funcția didactică/specializarea:
Locul de muncă:
Vechime în învățământ:
De ce sunt interesat(ă) să particip la acest curs:

Declar pe proprie răspundere că informațiile oferite sunt corecte și reale. Sunt de acord cu
prelucrarea și stocarea acestor date în vederea eliberării adeverinței de absolvire.

☐

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

☐

Data:

Semnătura:

Înscrierea se face până la 12 ianuarie 2021, trimițând formularul de înscriere avizat de către unitatea de
învățământ la federatia@waldorf.ro. Confirmarea înscrierii va fi trimisă pe adresa de e-mail a
solicitantului, până la 18 ianuarie 2021.

