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Nr. 369/26.07.2018

INVITAȚIE
Fundația Rudolf Steiner, Federația Waldorf din România și Liceul Waldorf
Timișoara vă invită să participați la Cursul de introducere în pedagogia Waldorf, în perioada
3-7 septembrie 2018. Cursul va avea loc la Liceul Waldorf Timișoara, str. Uranus nr. 14.
Cursul se adresează cadrelor didactice și studenților interesați să activeze în
alterativa educațională Waldorf.
Programul cursului cuprinde, în afara conferinţelor comune, cursuri artistice/practice care
se desfăşoară în 2 unităţi, astfel încât fiecare participant va putea să participe la două cursuri
diferite, unul dimineaţa şi altul după-amiaza.
Masa de prânz se poate servi în regim de catering, prețul fiind de 15 lei/zi. Vă rugăm să
anunțați în avans mesele dorite. Nu sunt posibile modificări ulterioare trimiterii formularului de
înscriere.
Pentru participanții din alte localități se poate asigura cazarea în clădirea liceului, pe
saltele, costul fiind de 10/noapte/persoană. Rugăm participanții cazați să își aducă cearșaf și sac
de dormit.
Vă rugăm să contribuiți la organizarea cursului cu suma de 150 lei.
Înscrierile se fac trimiţând formularul de înscriere anexat la Fundația Rudolf Steiner, pe
adresa de e-mail frst@waldorftm.ro, până cel târziu la 26.08.2018.

Director executiv,

Coordonator curs,

Adrian Condrea

Alina Baciu

Absolvirea acestui curs nu conduce automat la încadrarea în alternativa educațională Waldorf.
Pentru obținerea avizului de încadrare în alternativa Waldorf pentru anul școlar 2018-2019,
participanții trebuie să prezinte pe lângă adeverința de participare la acest curs și recomandarea
Consiliului de administrație al unității de învățământ Waldorf sau a consiliului profesoral al
structurii/inițiativei Waldorf în care urmează a fi încadrați.
Adeverința de participare la curs se eliberează în urma unei prezențe de minim 85% din totalul
orelor
de
curs.
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Programul Cursului de introducere în pedagogia Waldorf
Timișoara, Liceul Waldorf Timișoara, 03.-07.09.2018

Marţi, 4 septembrie

Miercuri, 5 septembrie

Joi, 6 septembrie

Vineri, 7 septembrie

8:309:00

Parte ritmică

Parte ritmică

Parte ritmică

Parte ritmică

9:1010:10

Prelegere: Vârsta
preşcolară

Prelegere: Vârsta
şcolarităţii primare

Prelegere: Vârsta
şcolarităţii gimnaziale

Prelegere: Vârsta
şcolarităţii liceale

Orele

10:2011:50

Luni, 3 septembrie

10:30-11:30
Deschidere

12:0013:00

12:00-13:00
Încheiere-Evaluare

Aspecte antropologice

14:0015:30
15:4516:45

Curs artistic: Grupa A: Desen de forme
Grupa B: Modelaj

Curs artistic: Grupa A: Modelaj
Grupa B: Desen de forme
Evoluţia copilului şi
aspecte metodice

Evoluţia copilului şi
aspecte metodice

Evoluţia copilului şi
aspecte metodice

Evoluţia copilului şi
aspecte metodice
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CURSUL DE INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIA WALDORF
LICEUL WALDORF TIMIȘOARA
3-7 SEPTEMBRIE 2018
Numele şi prenumele:
tel.:
e-mail:
Profesor de:
Unitatea de învățământ unde activez (dacă e cazul):
Specialitatea (de pe diploma de absolvire):
Student în anul:

la instituția de învățământ:

Marți,
04.09.

Miercuri
05.09.

Joi
06.09.

Vineri
07.09.

Doresc să mi se asigure prânzul (15 lei/ zi)
Meniu

standard [ ]

vegetarian [ ]

Doresc cazare în clădirea liceului în perioada .........09. - .........09.

Data

Semnătura

Înscrierea se face până la 26.08.2018, trimițând formularul de înscriere la Fundația Rudolf Steiner,
e-mail: frst@waldorftm.ro
Taxa de înscriere, contravaloarea meselor comandate și cazarea, dacă este cazul, se vor achita în
ziua de începere a cursului.
Confirmarea înscrierii va fi trimisă pe adresa de e-mail a candidatului, la 28.08.2018.

