
Oferta educațională
 (Rudolf Steiner, fondatorul pedagogiei WaldorF)

”SĂ-I PRIMIM PE COPII CU VENERAȚIE,
SĂ-I EDUCĂM CU IUBIRE ȘI

SĂ-I TRIMITEM MAI DEPARTE ÎN LIBERTATE...”



Școala Gimnazială Liberă Waldorf este o școală 
particulară din Municipiul București, având nivelurile 
preșcolar, primar și gimnazial de învățământ și 
funcționând în alternativa educațională Waldorf. Este 
un proiect non-profit, fondat de Asociația Christophori 
International.

Cine suntem 

Misiune
 Misiunea noastră este să le oferim copiilor un 
mediu educațional plin de armonie, caldură și 
siguranță, în care imaginația și creativitatea să 
înflorească; o dezvoltare sănătoasă în primii ani ai 
evoluției lor, prin care aceștia să se simtă protejați, 
însoțiți și îndrumați.



Locație și ambient
Școala și grădinița sunt amplasate în spațiul clădirii din strada 

Brezoianu Ion nr.31, o clădire generoasă, de 2500m.p. și având 
o curte de 1000m.p., situată în imediata vecinătate a parcului 
Cișmigiu. Urmând specificul unităților de învățământ Waldorf, 
spațiile interioare și exterioare ale școlii sunt amenajate într-un stil 
aparte, atmosfera creată fiind una caldă, naturală,  dată de o 
anumită cromatică, de stilul de decorare a interiorului, rezultând 
spații potrivite activităților de bază și complementare pe care copiii 
le desfășoară. 

Această atmosferă a spațiului de clasă pe de o parte lasă 
libertate de manifestare copilului, iar pe de altă parte acționează 
armonios asupra lui prin formă și culoare.

Spațiul este organizat simplu, practic și estetic, astfel că 
stimulează interesul copiilor pentru descoperire și învățare. 

Suprafața generoasă a clădirii a permis amenajarea spațiului 
astfel încât să acopere nevoile unei școli în plină dezvoltare. Pe 
lângă sălile de clasă, în clădire există o sală de sport de 
aprox.100m.p., 2 săli de euritmie, laboratoare și ateliere, sală de 
muzică, o cantină, 2 dormitoare pentru grădiniță. 



 Viziune 
Școala Gimnazială Liberă Waldorf se străduiește înspre crearea și promovarea unui mediu educațional bazat 
pe principiile pedagogiei Waldorf, o artă a educației pornind de la cunoașterea reală a ființei umane în 
devenire (ce are în vedere întreaga viață a omului, premisele create la vârsta copilăriei arătându-și efectele mai 
târziu, după câteva decenii). 

Pedagogie Waldorf

O artă educațională
Ne propunem să contribuim la dezvoltarea unei arte educaționale ce lucrează asupra ființei copilului prin educarea vie, permanentă, 
atât a copiilor cât și a dascălilor și părinților. Imaginea copilului și preocuparea pentru starea lui de bine ne călăuzesc și ne animă în 
acest demers.

Gândirea, simțirea și voința
Educația promovată în cadrul Școlii Gimnaziale Libere Waldorf se desfășoară prin 
aplicarea pedagogiei întemeiate de Rudolf Steiner și care își orientează demersul după 
evoluția copilului din punct de vedere fizic, sufletesc și spiritual, adresându-se în 
egală măsură celor 3 forțe sufletești ale omului: gândirea, simțirea și voința.

Comunitate
Ne străduim înspre clădirea unei comunități vibrante formate din dascăli și părinți, 
împărtășind valori educaționale comune și conlucrând la însoțirea copiilor spre MÂINE. 
Promovăm un climat al toleranței, al acceptării diversității, al prețuirii a ceea ce este unic 
și prețios în fiecare dintre noi, cu convigerea că aceste valori vor cultiva 
în copii calități esențiale pentru VIITORUL pe care ei îl vor construi.



Fusce vehicula dolor arcu, sit 
amet blandit dolor mollis nec. 
Donec viverra eleifend lacus, 
vitae ullamcorper metus. Sed 
sollicitudin ipsum quis nunc 
sollicitudin ultrices. Donec 
euismod scelerisque ligula. 

Maecenas eu varius risus, eu 
aliquet arcu. Curabitur 

fermentum suscipit est, tincidunt 
mattis lorem luctus id. Donec 

e get massa a diam condimentum 
pretium. Aliquam erat volutpat. 

Integer ut

La grupele de grădiniță copiii sunt însoțiți de câte două 
educatoare Waldorf, lucrând în schimburi. Clasele de 
scoală primară sunt îndrumate de învățători cu pregătire 
în alternativa educațională Waldorf.

Un aspect specific școlilor Waldorf de peste tot din lume 
constă în faptul că învățătorul (având și specializare de 
profesor)  însoțește copiii și în cadrul ciclului gimnazial. 
La anumite materii copiii pot avea profesori specializați 
în materia respectivă, cu pregătire Waldorf. Limbile 
străine sunt predate de cadre didactice cu pregătire 
Waldorf. 
Predarea euritmiei (materie specifică pedagogiei 
Waldorf) se face de o persoană calificată, având 
pregătire Waldorf.

Atât grădinița, cât și școala, beneficiază de ghidarea 
atentă a consilierului psihologic, care le asistă pe cadrele 
didactice în misiunea lor, îi ajută pe copii să depășească 
anumite provocări sau să se orienteze și să pășească cu 
încredere spre drumurile lor viitoare.

Cadre didactice 



Programul grădiniței este centrat pe nevoile copilului aflat la 
vârstă preșcolară, iar activitățile desfășurate pornesc de la 
înțelegerea faptului că la vârsta aceasta copilul este o unitate de 
voință, simțire, gândire, fiind o ființă larg receptivă din punct de 
vedere senzorial, astfel că impresiile adunate de copil din 
mediul înconjurător îl modelează în devenirea sa.

Imitația și modelul caracterizează demersul educațional 
necesar vârstei preșcolare.

Ritmul și repetiția structurează activitățile în sistemul de 
educație Waldorf.

Pentru a optimiza procesul educativ și cognitiv, grupa de 
grădiniță este compusă din copii de vârste diferite.

Educația copilului mic este bazată pe imitație și exemplu, pe 
experimentare și senzorial.

Grădinița



Școala - (ciclul primar și gimnazial)
Modelul autorității iubite este esențial în educația școlară din cel de-al 
doilea septenal de creștere. Modul de interacțiune cu exteriorul este stabilit 
prin două concepte cheie: «urmare» și «autoritate».

Dezvoltarea cere timp. În educație, o treaptă se clădește pe cea anterioară, 
iar roadele se pot vedea mai târziu în timp.

Ritmul și repetiția sunt esențiale și în educația școlară, aspect reflectat și în 
predarea pe epoci de studiu.

Predarea artistică, care trezește în sufletul copilului imagini vii, duce la 
optimizarea procesului educativ și cognitiv.

Educația Waldorf urmărește o dezvoltare armonioasă a intelectului, 
afectivității și voinței copilului deopotrivă.

Modul în care curricula Waldorf răspunde nevoilor copilului în 
dezvoltare, precum și modalitatea în care se predă și în care dascălii se 
raportează la copii, fac ca elevii să se cufunde cu bucurie în învățare, să 
fie adevărați parteneri în propria lor educație. Copiii vin cu plăcere la 
școală, învață cu bucurie, fiind cu adevărat interesați de a descoperi 
lucruri noi.



NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI TIPURI DE PROGRAM
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