La vârsta maturităţii!
Iniţiativa Waldorf din Chişinău a împlinit 20 de ani (la 18 august – de la semnarea ordinului Ministerului, la 15 septembrie
– de la inaugurare).
Suita de manifestări consacrate aniversării a început la 29 septembrie, când am participat la WOW DAY – ziua solidarităţii
internaţionale a mişcării Waldorf şi continuat în săptămâna 22 – 27.10.12 cu:


Seminarul intern 22,23,25.10.12 (vezi programul anexat nr.1)



Seminarul municipal pentru managerii principali din mun.Chişinău „Managementul succesului: un învăţământ sănătos
pentru un viitor frumos.” (vezi programul anexat nr.2)



Festivitatea consacrată aniversării de 20 de ani, care s-a desfăşurat în sala de festivităţi a preturii s. Râşcani, str. Kiev 3, la
26.10.12, între 1400 – 1700.



Recepţie festivă (în cantina LTE Waldorf), la 26.10.12, 1800.

Seminarul intern pentru cadrele didactice s-a desfăşurat cu participarea dlui Ch.Johannsen, preşedintele IAO (Asociaţia
Internaţională Waldorf din Europa Centrală şi de Est) şi a dnei V. Petrovici, pedagog Waldorf din Iaşi (România). Seminarul
municipal a fost organizat în colaborare cu DGETS a m. Chişinău (dna T. Curtescu, şeful secţiei management preuniversitar). Total
au participat peste 100 de manageri principali.
Experienţa acumulată de Liceul Waldorf a fost elogios apreciată de participanţii seminarului. A fost emis şi ordinul nr.1989 din
26.10.12 a DGETS a m. Chişinău „Cu privire la rezultatele unei activităţi de formare” (vezi site-ul DGETS: www.chisinauedu.md).
Alături de comunitatea şcolară a Liceului Waldorf au fost şi oaspeţii din Germania (dl. Ch.Johannsen, dna. H. Heinkel, dl. W.
Bade), România (dnele V. Petrovici, M. Fasolă – Iaşi, N. Mihai, M. Băran – Bucureşti, cu 3 elevi), Luxemburg (dnele D. Schlehter,
T. D’Incau), Rusia ( Ansamblul de muzică medievală "Dolum Dreame”, din absolvenţii şcolii Nr. 1060 Waldorf din Moscova).

La festivitatea aniversară ne-au onorat cu prezenţa elevii, absolvenţii, părinţii, foşti colegi, oaspeţi de peste hotare, precum şi
persoanele oficiale: dna T. Nagnibeda-Tverdohleb, Director General a DGETS a mun. Chişinău, dna M. Şlapac vice-preşedintele AŞ
a RM, dl. V. Ghincul, vice-pretorul s.Râşcani, dl.D. Vatavu, şef-adjunct al DETS a s. Râşcani, dna N. Busuioc, metodist a DETS.
Festivitatea a fost binecuvântată de preotul V. Ciobanu, părinte, fiul căruia, Bogdan, a absolvit ciclul gimnazial în prima
promoţie a Waldorf (2001).
Tot ca părinte din prima promoţie a felicitat călduros audienţa dna M. Şlapac, după care a cerut cuvânt fiul său Dumitru,
cunoscut interpret, care activează de 5 ani în Moscova (Rusia) cu pseudonimul artistic Dmitry Gramm. Felicitările oaspeţilor au
fost intercalate cu numere artistice ale elevilor (cl. a XII-a). La încheiere au fost frenetic aplaudate numerele artistice prezentate de
ansamblul vocal şi cel de dans formate din cadrele didactice.
Imnul „Iubilante Deo” şi tradiţionalul „La mulţi ani” au fost interpretate de întreg corpul didactic (în canon) cu toată sala.

Programul activităţilor consacrate aniversării de 20 de ani de la inaugurarea iniţiativei Waldorf
în perioada 22.10 – 26.10 2012:
cu participarea dlui Ch.Johannsen, preşedintele IAO, Germania
Ora

Luni
22.10.12

Marți
23.10.12

Miercuri
24.10.12

Joi
25.10.12

Vineri
26.10.12

Sâmbătă
27.10.12

ziua
08.30
12.20
12.30
14.00
14.30
16.30

Asistenţe la ore.
Discuţii cu dl
Ch.Johannsen

Asistenţe la ore.
Discuţii cu dl
Ch.Johannsen

P r â n z u l
Conferinţă
pedagogică:
„Modalitatea de
discuţie cu un elev
problematic din ciclul
superior.”
Ch.Johannsen

Conferinţă
pedagogică:
„Autoritatea şi
cerinţele unui
profesor faţă de un
elev din ciclul
superior.”
Ch.Johannsen

Seminar municipal
pentru managerii
şcolari:
„Un învăţământ
sănătos pentru un
viitor frumos.”
(conform
programului
separat)

Asistenţe la ore.
Discuţii cu dl
Ch.Johannsen
P r â n z u l
Conferinţă pedagogică:
1.„Puntea de trecere de la
predarea de către un
învăţător la predarea de
către mai mulţi profesori de
disciplină.” (cl.a V-a)
Ch.Johannsen
2.Proiectul de
dezvoltare
instituţională

16.30
16.45
17.00
18.00

Pauză

de

cafea

Pauză de
cafea

Festivitatea
consactrată
aniversării de 20 de
ani.
Concert;
Expoziţie;
Masă rotundă
(conform
programului separat)
Locul: sala de
festivităţi a Preturii
s. Râşcani, str. Kiev,
3
Recepţie

Organizarea
excursiei
pentru oaspeţi

„Conseliere în biografie” Verginia Petrovici, România
(pentru doritori)
Coordonator: Olga Munteanu

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport
a Consiliului Municipal Chişinău
Liceul Teoretic Experimental Waldorf

Seminarul municipal
cu managerii principali ai instituţiilor preuniversitare

M a n a g e m e n t u l s u c c e s u l u i:
un învăţământ sănătos pentru un viitor frumos
„Nevoia de creativitate, simţ al adevărului,
sentiment de responsabilitate, acestea sunt
trei forţe, care sunt nervii pedagogiei.”
Christof Wichert

Chişinău,24 octombrie 2012

Grup ţintă: directori ai instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din Chişinău
Motivaţie:
Instituţia Waldorf este unica instituţie atât în municipiu cât şi în Moldova de acest tip. Ea activează în
sectorul Rîşcani deja al 21-lea an, parcurgând o cale de la şcoală - grădiniţă la şcoală medie, apoi la liceu.
Complexul educaţional Waldorf cuprinde patru trepte de şcolaritate: ed. preşcolară, primară, gimnazială şi
ciclul liceal (din 2010). Colectivul pedagogic a acumulat o bogată experienţă în domeniul implementării pedagogiei
Waldorf în cadrul învăţământului de stat din Republica Moldova. Experienţa inedită a LT „Waldorf” este puţin
cunoscută în municipiu, informaţia „din auzite” nu totdeauna reflectă realitatea corect.
Iniţiativa dlui A. Grosu, şeful DETS Rîşcani, susţinută de către dl Ch. Johannsen, preşedintele IAO
(Asociaţia Internaţională pentru promovarea pedagogiei Waldorf în ţările Europei Centrale şi de Est), s-a
materializat în toamna anului 2010, cînd în liceu şi-a desfăşurat activităţile seminarul pentru managerii şcolari ai
instituţiilor preuniversitare din sectorul Rîşcani. Genericul „Pedagogia Waldorf în contextul învăţământului
municipal, naţional şi european” a trezit interes în rîndurile managerilor din sector.
Cu scopul analizei experienţei, diseminării precedentelor reuşite în activitate ca instituţie de alternativă, în
contextul celebrării aniversării a douăzeci de ani de la fondare a LT „Waldorf”, Direcţia generală a venit cu
propunerea de a organiza la 24 octombrie 2012 un seminar municipal pentru managerii instituţiilor cu predare în
limba română din sectoarele municipiului Chşinău.
Colectivul didactic şi administraţia instituţiei a manifestat deschidere, programul anexat fiind un argument
în acest sens.
Obiective:
 Familiarizarea participanţilor cu principiile şi metodele pedagogiei Waldorf.
 Informarea managerilor principali cu experienţa colectivului pedagogic al Liceului Experimental Waldorf.
 Implicarea participanţilor într-un schimb de opinii referitor la managementul participativ şi specificul
aplicării lui în Instituţia Waldorf.
 Formularea unor concluzii referitoare la oportunitatea schimbului de experienţă între instituţiile şcolare
în contextul la cele văzute şi trăite în cadrul seminarului.

Agenda seminarului
Timpul
08.00
08.15
08.20

08.45
08.50
10.20

Conţinutul activităţilor
Înregistrarea participanţilor;
Repartizarea materialului necesar.
 Moment artistic comun
 Cartea de vizită a liceului.

Ore publice (ora de bază)

10.20
10.35

Pauză de cafea

10.40

Şedinţa în plen:
 Cuvânt de salut.

Responsabil
Sivoglo Ecaterina
Ştirbu Natalia
Botoşanu Valeria, prof.de
ed.muzicală.
Dascal Liviu – directorul LTE
Waldorf

 Discursul: Un învăţământ
sănătos pentru un viitor
frumos

Cancelaria

Sala de festivităţi

Russu Natalia, dir.adj.

Sălile de clasă

Andreico Tamara

Cancelaria

T. Tverdohleb, dir.general al
DGETS

12.00

Locul desfăşurării

Ch. Johannsen – preşedintele
IAO Asociaţiei Internaţionale
pentru ped. Waldorf din Europa
Centrală şi de Est, Germania

Sala de festivități

12.05
12.55

Ateliere
artistice

1.
pictura

2.

muzica

desen
geomet.

ed.tehnologică

Atelier de dezbateri

●

Managementul participativ în

Fortuna Lidia, prof.de arte plast.
Botoşanu Valeria, prof.de ed.muz.
Şeremet Valeria, prof. de matem.
Ahmadov Emilia, prof. de
ed.tehnol.

Atelier de arte plastice
Cab. de muzică
Cab. cl. a XI-a
Atelier de ed.tehnologică

Moderatori :

Dascal Liviu

Cab. de l.engleză

şcolile Waldorf

●

Importanţa ritmului în

Verginia Petrovici, România Cancelaria

educaţie

●
13.00
13.10
13.15
14.00

Necesitatea disciplinilor

artistice în cilul liceal
Pauză artistică
Totalurile activităţilor în
ateliere şi a orelor asistate.
Debrifarea şi evaluarea
seminarului

Ch. Johannsen, Germania

Sala de festivităţi

Botoşanu Valeria

Sala de festivităţi

Dascal L.

Sala de festivități

14.05

Masa de prânz

Cantina liceului

Oree publIc e
(ore de bază)
Nr.d/r

Clasa

Disciplina

1.
2.
3.

I-i
A II-a D
A III-a

4.

A IV-a

5.
6.
7.

A V-a
A VI-a
A VIII-a

Limba română
Matematica
Instr. muzical
Limba germană
Cunoştinţe despre ţinutul
natal (istoria)
Limba română
Fizica
Chimia

8.
9.
10.
11.

A
A
A
A

Istoria
Limba engleză
Matematica
Limba română

IX-a
X-a
XI-a
XII-a

Numele, prenumele
cadrului didactic
Ţîra Tatiana
Dubăsaru Nadejda
Botoşanu Valeria
Directorova Lidia
Munteanu Olga
Rozmeriţa Tatiana
Pleşca Tatiana
Russu Natalia
Buzatu Victor
Derevencu Larisa
Şeremet Valeria
Cojocaru Rita

Localul
Cab. cl.I-i
Cab. cl. A II-a
Cab. de muzică
Cab.cl. a III-a
Cab.cl. a IV-a
Cab.cl. a V-a
Cab.cl. a VI-a
Cab. cl. A VIIIa
Cab.cl. a IX-a
Cab.cl. a X-a
Cab.cl. a XI-a
Cab.cl. a XII-a

