
 

Materii predate în clasa a IX-a: 

1. Limbă şi comunicare: Limba şi literatura română, Limba engleză, 

Limba germană, Limba. latină, Literatură universală. 

2. Matematică şi ştiinţe: Matematică, Geometrie descriptivă, Fizică, 

Biologie, Chimie, Geologie. 

3. Om şi societate: Istorie, Geografie, Cunoştinţe despre stat şi drepturile 

omului. 

4. Arte: Educaţie plastică, Istoria artei, Educaţie muzicală, Modelaj. 

5. Educaţie fizică şi sport: Educaţie fizică şi sport  

6. Tehnologii : Sculptură, Gravură,  Practică agricolă, Tehnologia 

informaţiei şi a comunicaţiilor 

7. Consiliere şi orientare educaţională: Consiliere 

______________________________________________________ 

La Zilele porţilor deschise, din data de 4 mai 2018, începând cu ora 

11, elevii interesaţi pot participa la ateliere artistice asemănătoare 

probelor de aptitudini îndrumaţi de profesorii liceului. 

______________________________________________________ 

Liceul Waldorf Timişoara 

Zona Soarelui (în spatele magazinului Carrefour) 

str. Uranus, nr. 14 

Tel. de contact: 0771694358 

Tel. fax 0256-482448 

www.waldorftm.ro 

 

 

Liceul Waldorf Timişoara 
Învăţământ de stat acreditat 

de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
 

De 28 de ani, părinţii din Timişoara au posibilitatea de a alege 

pentru copiii lor pedagogia Waldorf. 
Aceasta este cea mai răspândită alternativă educaţională din 

ţară (12 şcoli dintre care 3 au treaptă liceală – Bucureşti, Iaşi, Timişoara). 

În Liceul Waldorf Timişoara,  pe lângă disciplinele din liceele cu 

profil uman, specializarea filologie, se mai predau următoarele: 

                • Desen                                          • Sculptură 

                • Pictură                                         • Modelaj 

                • Gravură                                       • Istoria artei 

                • Muzică                                         • Arhitectura        

                • Geometrie descriptivă                  • Geologie 

                • Astronomie                                   
 

Liceul Waldorf  are:  -   trupă de teatru 

                                     -   formaţie instrumentală 

Se fac schimburi de experienţă între clasele Liceului Waldorf Timişoara 

şi licee Waldorf din țară și străinătate (Germania). 

Se face practică: - agricolă / silvică, în cl. a IX-a 

                             - topografică, în cl. a X-a 

                             - socială, în cl. a XI-a 

Există o relaţie apropiată între dascăli-elevi-parinţi. Elevul găseşte 

sprijin în dascălul Waldorf (se urmăreşte dezvoltarea armonioasă a 

copilului, conturarea individualităţii acestuia şi dobândirea de 

aptitudini sociale). 

 

 



 

Scurt istoric 

1990 –  Iniţiativa Waldorf a început cu o grupă de grădiniţă. 

1991 –  Îşi începe activitatea prima clasă I Waldorf Timişoara. 

1993 –  Este anul în care părinţii şi cadrele didactice au înfiinţat 

Fundaţia Rudolf Steiner (după numele întemeietorului pedagogiei 

Waldorf) care sprijină pedagogia Waldorf în Timişoara.  

2000 – Se constituie Liceul Waldorf Timişoara şi îşi primeşte elevii şi 

profesorii în noua clădire. 

2003 – Anul absolvirii primei promoţii a Liceului Waldorf  Timișoara 

2006  – Se construieşte o clădire nouă pentru grădiniţă în care 

funcţionează 3 grupe iar din anul 2011 începe să funcționeze a patra 

grupă de grădiniță. 

2012 – Se construiesc încă două noi săli de clasă. 

Liceul Waldorf are pentru fiecare nivel de învățământ câte o clasă,   

(P - a XII-a). Începând cu anul școlar 2015-2016 în cadrul instituției 

funcționează câte două clase pregătitoare. 

Liceul Waldorf, prin profesorii lui, asigură meditaţii gratuite pentru 

Evaluarea Naţională şi pentru Bacalaureat. 

Absolvenţi ai Liceului Waldorf Timişoara sunt studenţi la diferite 

facultăţi precum: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină 

Veterinară, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, , Facultatea de Arte şi 

Design, Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Horticultură şi 

Silvicultură, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, 

Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Facultatea de Matematică şi 

Informatică etc. 

 

 

ADMITEREA LA LICEUL WALDORF 

TIMIŞOARA 

Elevii care optează pentru admiterea la Liceul Waldorf  

unde se susţin probe de aptitudini  

nu mai participă la repartizarea computerizată 

 

PROBELE DE APTITUDINI: 

10-11 mai 2018 – Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii care 

doresc să participe la probe de aptitudini 

14-15 mai  2018 – Înscrierea pentru probele de aptitudini (cerere tip, carte 

de identitate). Elevul trebuie sã prezinte anexa fişei de înscriere 

eliberatã de unitatea şcolarã la care acesta urmeazã cursurile 

gimnaziale.  

16-17 mai  2018 – Desfăşurarea probeler de aptitudini :  

Proba I :          16 mai 2018 :  Limba  şi literatura română (interviu) 

Proba a II-a: 17 mai 2018: Proba artistică (la alegerea candidatului, una 

din următoarele probe: artă plastică, muzică, artă dramatică)  

22 mai 2018 – Afişarea rezultatelor , la sediul Liceului Waldorf 

Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini sunt admişi în 

ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate astfel: 

3 APT. + MA 

              ------------------- = MFA 

4 
 

unde:   APT. = media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini              

            MA   = media de admitere 

            MFA = media finală de admitere 

 
 


