FEDERAŢIA WALDORF DIN ROMÂNIA
Str. Vișinilor 17, sector 2, 024091 București
tel./fax: 0040-21-326 42 53
e-mail: federatia@waldorf.ro
Nr. 626/12.10.2021
În perioada 23-29 octombrie 2021, Federația Waldorf din România organizează, pe platforma
Zoom, cursul online de Introducere în Pedagogia Waldorf.
Modulul I al cursului are ca scop promovarea pedagogiei Waldorf și este deschis tuturor
celor interesați.
Modulul I
23 - 25 octombrie 2021
„Ce este pedagogia Waldorf?”
Sâmbătă 23 octombrie
9.00 - 9.30

Sesiune de deschidere

9.30 - 11.00

Bazele antropologice ale pedagogiei Waldorf (I) (Sorin Țigăreanu)

11.15 - 12.45

De ce pedagogia Waldorf? (Laura Cristian)

13.00 - 14.30

Vârsta primară (Laura Cristian)

Duminică 24 octombrie
9.00 - 10.30

Bazele antropologice ale pedagogiei Waldorf (II) (Sorin Țigăreanu)

10.45 - 12.15

Vârsta gimnazială (Anca Ignat)

12.30 - 14.00

Vârsta liceală (Anca Ignat)

14.00 - 14.30

Sesiune de întrebări și răspunsuri

Luni 25 octombrie
14.00 - 15.30

Bazele antropologice ale pedagogiei Waldorf (III) (Sorin Țigăreanu)

15.45 - 17.15

Relația școală-părinte-elev (Laura Cristian)

17.30 - 19.00

Pubertatea (Anca Ignat)

19.00 - 19.30

Sesiune de întrebări și răspunsuri

Pentru participarea la întregul curs, fiecare cursant va avea nevoie de: conexiune stabilă la internet,
calculator/telefon/tabletă cu cameră video și microfon, instalarea aplicației zoom.
Înscrierea la modulul I se face până la 20.10.2021, ora 17, completând formularul online
https://forms.gle/5YWDgc56uEYeoyWJ7
Taxa de participare la modulul I este de 100 lei și poate fi achitată până cel târziu la 20.10.2021 în
contul RO64RNCB0088002068490001, deschis la BCR-Moșilor, pe numele Federația Waldorf
din România, CUI: 12351927, cu mențiunea Modul 1 - nume și prenume.
Vă rugăm să trimiteți dovada achitării la federatia@waldorf.ro.

Modulul II al cursului are ca scop familiarizarea cu metodica și didactica specifice
pedagogiei Waldorf.
La acest modul locurile sunt limitate la maximum 30 de participanți.
Participarea la modulul II este condiționată de parcurgerea modulului I cu prezență de minimum
85%. Prioritate la ocuparea locurilor disponibile la modulul II au cadrele didactice ale căror
formulare de înscriere sunt avizate de unitățile de învățământ cu nivel primar/gimnazial/liceal
Waldorf. Restul locurilor vor fi ocupate de către doritori în ordinea înscrierii.
Modulul II
27 - 29 octombrie 2021
„Introducere în didactica și metodica predării
în alternativa educațională Waldorf”
Orele
14:00 - 15:30
15:45 - 17:15
17:30 - 19:00
19:00 – 19:30

Miercuri 27.10.2021
Joi 28.10.2021
Vineri 29.10.2021
Temperamentele umane
Educație senzorială
Autoeducația dascălului
(S. Țigăreanu)
(S. Țigăreanu)
(S. Țigăreanu)
Clasele primare (I)
Clasele primare (II)
Clasele primare (III)
(L. Cristian)
(L. Cristian)
(L. Cristian)
Gimnaziu și liceu
Gimnaziu și liceu
Gimnaziu și liceu
(A. Ignat)
(A. Ignat)
(A. Ignat)
Sesiune de întrebări și răspunsuri - evaluare

Înscrierea la modulul II se face până la 20 octombrie 2021 prin completarea formularului online
https://forms.gle/5YWDgc56uEYeoyWJ7 și trimițând formularul de înscriere avizat de către
unitatea de învățământ la federatia@waldorf.ro. Confirmarea înscrierii la modulul II va fi trimisă
pe adresa de e-mail a solicitantului, până la 22 octombrie 2021.
Taxa de participare la modulul II este de 80 de lei și se achită după confirmarea înscrierii, până cel
târziu la 25.10.2021 în contul RO64RNCB0088002068490001, deschis la BCR-Moșilor, pe
numele Federația Waldorf din România, CUI: 12351927, cu mențiunea Modul 2 - nume și
prenume. Vă rugăm să trimiteți dovada achitării la federatia@waldorf.ro.
În urma absolvirii cursului (modulul I și modulul II) se eliberează o adeverință care poate servi la
obținerea avizului de încadrare în alternativa educațională Waldorf, în anul școlar 2021-2022,
eliberat de Federația Waldorf din România conform procedurii în vigoare.

Vă așteptăm cu drag!
Director executiv,
Ion Ioniță

Coordonator curs,
Laura Cristian

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CURSUL ONLINE DE INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIA WALDORF
MODULUL II
Avizul unității
de
învățământ

Datele solicitantului:
Numele:
Prenumele:
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:

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.

Data:

Semnătura:

☐

