CERCURI
(INTERVALUL ORAR 16.10 -18.00)

2009 – 2010

1.Limba franceză

Profesor: Loredana Pană
Clasele: II - VIII
Dacă vrei să descoperi o altă cultură sau să poţi vorbi mai uşor cu
prietenii din Franţa, Belgia, Canada sau pur şi simplu să citeşti în
original cărţi şi reviste, atunci te asteptăm la cercul de limbă
franceză. Învăţăm cu ajutorul unor metode moderne, învăţăm prin
joc, în echipă şi în felul acesta ne apropiem de o limbă minunată
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care, alături de celelalate pe care le cunoaştem, ne ajută să ne
dezvoltăm frumos într-o societate plină de provocări.
…………………………………………………………………………………………………………………….
2.Limba germană

5.Lectură

Profesori: Florentina Popescu, clasele:II, III, IV
Profesor: Irina Anghel, clasele V-VIII

Profesor: Daniela Gatea
Clasele: I-IV

Te aşteptăm la Cercul de limba germană să descoperi lucruri noi
despre Germania şi în acelaşi timp să înveţi limba germană sub
forma unor lecţii interactive, cu lectură de texte, jocuri şi
audiţii. Wir sehen bald!

Intă în minunata lume a cărţilor! Cercul de lectură te aşteaptă săţi prezinte cele mai frumoase poveşti şi cele mai interesante
personaje. Aici vei afla cum te pot ajuta cărţile să te exprimi
frumos, să ai un vocabular bogat şi să fii mai creativ.

………………………………………………………………………………………………………………………

Profesor: Iulia Căprioară
Clasele: V-VIII

3.Creative Writing

Profesor: Alina Lipovan
Clasele: III- VIII
Intră în lumea imaginaţiei cu ajutorul cercului de Creative
Writing, o lume unde înveţi să te exprimi liber şi într-un mod
original, dar şi să-ţi extinzi vocabularul şi să-ţi îmbunătăţeşti
exprimarea.

lume. Nu mai sta pe gânduri şi alătură-te lor, învăţând limba
spaniolă prin joc şi multă voie bună !

…………………………………………………………………

Vă invit la cercul de lectură pentru a recepta cartea nu ca pe un
obiect de studiu , ci ca pe acel prieten de care ai nevoie şi care nu
te părăseşte niciodată. Vom alege împreună cărţile pe care le vom
răsfoi şi de care ne vom apropia cu sfiala şi curiozitatea oricărui
„învăţăcel”.

4.Spaniolă

Profesori: Cătălina Erbaru şi Loredana Pană
Clasele: III-VIII
Ai încredere în tine ! Vorbeşti engleza, franceza sau germana ?
Excelent! A venit momentul să înveţi şi limba spaniolă ! De ce ?
Pentru că spaniola este una dintre cele mai răspândite limbi ale
zilelor noastre, cu peste 450 de milioane de vorbitori în întreaga

6.Revista şcolii

Profesor: Georgiana Stoica
Clasele: IV-VIII
În atenţia generaţiei messenger! O nouă propunere! Participarea
activă la realizarea revistei şcolii. Nu ca simplu cititor sau
furnizor de informaţie, ci chiar ca redactor. Se caută:
- colectiv de redacţie format din elevi;
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- imaginaţie, creativitate, gândire critică, spirit analitic.
Se oferă:
- posibilitatea exersării limbajului şi stimularea creativităţii;
- acces la informaţii din diferite domenii de activitate;
- colaborarea cu reviste de prestigiu (gen DILEMATIX);
- iniţierea în munca de jurnalist.
………………………………………………………………………………………………………………………
7.Design

Profesor: Magda Morozan Capotă
Clasele: III-VIII
Doreşti să-ţi confecţionezi singur o ramă foto, să-ţi faci propriile
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun sau chiar să înveţi cum se
face o pălărie? Vino la cercul de Design şi vei învăţa toate
acestea dar şi multe altele într-o atmosferă creativă şi degajată.
......................................................................
8.Arts&Crafts

Profesor:Ana Cristina Grigoroiu
Clasele: I-VIII
Dacă iţi place să decupezi, să lipeşti, să pictezi, să te joci şi să
experimentezi tehnici noi (de exemplu, picturi cu pigmenţi textili
pe tricouri şi sepcuţe, pictură pe sticlă, mozaic din cartoane
colorate, şi lista poate continua), vino la cercul "Arts & Crafts"!!
Ai nevoie doar de o trusă din care să nu-ţi lipsească pensule (două
dimensiuni: una mai lată pentru fond şi una mai subţire pentru
detalii), culori tempera, creioane colorate, foarfecă pentru
decupaje, lipici pentru hârtie, un creion obişnuit pentu schiţe,
bloc de desen.

………………………………………………………………………………………………………………………
9.Foto

Profesor: Ana Maria Panaitescu
Clasele: V-VIII
Poţi veni la cercul foto daca eşti iubitor de arte vizuale, în
general şi de fotografie, în special.
Ai însă nevoie de un aparat foto digital, de un cablu pentru
descărcarea fotografiilor în calculator şi de un memory stick. E
necesar să poţi utiliza calculatorul, atât cât să descarci
fotografiile şi să le transporţi pe memory stick cu uşurinţă.
Uneori o să şi desenăm, astfel încât va fi folositor să ai la tine
hârtie şi creion (mai ales la primele lecţii).
..........................................................................................................................
10.Chitară(cu plată)

Profesor: Anda Stanciu
Clasele: I- VIII
Toată lumea are un cântăreţ preferat. Dar cum ar fi să fii tu
cântăreţul preferat al cuiva? Acum ai această şansă la cercul de
chitară! Vino să ne distrăm cu notele!

11.Pian(cu plată)

Profesor: Carina Lovin
Clasele: I-VIII
Arta de a cânta la pian reprezintă o experienţă plină de
satisfacţii. Pianul devine „cel mai bun prieten” pentru copiii
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pianişti. Pianistul se poate bucura de talentul său o viaţă întreagă,
indiferent de cât de sărac sau bogat este, cât de tânăr sau de
bătrân, de locul unde trăieşte, pentru că atâta timp cât se află în
compania pianului, viaţa pianistului este mai frumoasă.
………………………………………………………………………………………………………………………
12.Cor

Junior Achievement. Prin activităţi interesante şi jocuri atractive
vei pătrunde în lumea fascinantă a afacerilor! Cercul este
conceput pe nivele de vârstă şi se adresează atât elevilor din
clasele I-IV, cât şi elevilor din clasele V-VIII.
..........................................................................................................................
15.Educaţie pentru Europa

Profesor: Teodora Jaworski
Clasele: II - VIII

Profesor: Adina Săvescu
Clasele: II-V

Corul – este “o orgă umană la care dirijorul cântă acţionând nişte

Cercul Educaţie pentru Europa te invită într-o minunată călătorie
imaginară pe harta ”bătrânului continent”. Franţa sau Italia,
Marea Britanie sau Germania, toate ţările europene te aşteaptă
să le descoperi tradiţiile, monumentele, personalităţile şi locurile
interesante pe care le-ai putea vizita în vacanţele tale.
..........................................................................................................................
16.Tehnologia Informaţiei şi Comunicării(TIC)

clape numite suflete”, un loc în care lucrul în echipă ne face să
devenim prieteni, o mare familie care cântă. Te aşteptăm cu drag
să trăieşti alături de noi emoţiile scenei!
………………………………………………………………………………………………………………………
13.Canto

Profesor: Teodora Jaworski
Clasele: II - VIII
A cânta înseamnă a transmite prin voce emoţiile noastre
publicului, înseamnă a iubi muzica, a fi mai aproape de melodiile
artiştilor nostri preferaţi, înseamnă a arăta tuturor cât de
frumoasă poate fi viaţa în lumea muzicii. Dacă doreşti să-ţi
dezvolţi vocea şi aptitudinile artistice, te aşteptăm la cercul de
canto!
......................................................................
14.Junior Achievement

Profesor: Ionuţ Şerban, Alin Lişman şi Stela Vizireanu
Clasele: I-VIII
Daca vrei să afli cum te poate ajuta un computer să înveţi mai
mult şi mai bine, cercul de TIC este locul perfect pentru tine, mai
ales că aici poţi cauta şi informaţii pe Internet pentru proiectele
pe care le vei realiza în echipă cu colegii !
..........................................................................................................................
17.Codul bunelor maniere

Profesor: Liliana Alexandri
Clasele: I-VIII

Profesori: Florentina Marcinschi şi Florenţa Teodora Rănaciu
Clasele: I-VIII

Dacă doreşti să afli cum funcţionează economia de piaţă, cum se
obţin banii şi prin ce metode se înmulţesc, înscrie-te la cercul

Acest cerc te ajută să descoperi bunele maniere pe care trebuie
să le cunoşti şi modul în care le vei folosi în activităţile zilnice.
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Aici vei afla cum să te comporţi într-o mulţime de situaţii, cum ar
fi: acasă, la şcoală, pe stradă, în mijloacele de transport, la
restaurant, în călătorii, vizite…; astfel, vei căpăta încredere în
tine şi vei şti să faci faţă unor situaţii noi.
Ca să înveţi aceste lucruri, te aşteptăm cu drag la întâlnirea cu
bunele maniere!
..........................................................................................................................
18.Ştiinţe

Profesor: Nicoleta Dina
Clasele: VI-VIII

vor ajuta pe copii să devină adulţi responsabili, să-şi gestioneze
cu succes emoţiile, să-şi evalueze obiectiv şansele, să piardă
constructiv şi să câştige elegant, să acţioneze stabilindu-şi
obiective, planificând atent ceea ce fac astfel încât să-şi
maximizeze beneficiile. Cursurile propuse de Mind Lab elevilor în
acest an şcolar sunt: Rezolvarea de probleme – 11 săptămâni,
Planificare şi ordonare – 9 săptămîni, Analiza de informaţii – 8
săptămâni, Management de resurse – 11 săptămâni. Pentru detalii,
vă invităm să vizitaţi pagina web:www.mindlab.ro.
………………………………………………………………………………………………………………………
20.Activităţi sportive

La cercul de ştiinţe sunteţi invitaţi într-o călătorie prin univers.
Vom „vizita” Luna şi Sistemul nostru solar, vom descoperi
galaxii, supernove şi guasari. Şi pentru că sunt sigură ca vă

Profesori: Ciprian Dolete şi Ciprian Popescu
Clasele: I-VIII

interesează nu numai ceea ce se întâmplă la mii de ani lumină de
casă, vom poposi apoi pe planeta noastră. Vom discuta despre
fenomenele naturale extreme cu care ne confruntăm din ce în ce
mai des, despre criza energetică mondială şi posibilele ei soluţii,
despre poluarea planetei şi multe alte lucruri interesante care
preocupă actualmente omenirea.
..........................................................................................................................
19.Mind Lab (cu plată)

„Suntem cei mai buni !”„Am invins !”„Suntem campioni !”
Dacă vrei ca şi tu să spui aceste fraze, vino alături de noi la
cursul de activităţi sportive, unde vom învăţa fotbal, baschet,
handbal, volei şi multe alte sporturi. Se va munci din greu la
antrenamente şi cei mai buni şi serioşi vor reprezenta şcoala în
concursuri. Ne vom şi distra, astfel încât voi, elevii, să veniţi la
acest curs de plăcere, lăsând în urmă inhibiţiile şi timiditatea.
Haideţi să facem sport cu zâmbetul pe buze !
......................................................................

Trainer Mind Lab: Floarea Branzaru
Clasele:I-VIII

21.Inot(cu plată)
Dezvoltat în Israel şi implementat în 40 de ţări din lume, Mind
Lab este un program educaţional care dezvoltă capacitatea de
gândire, inteligenţa emotională şi abilităţile sociale ale copiilor
pornind de la jocuri de gândire în care copiii experimentează
strategii şi modele de gândire pe care apoi învaţă să le folosească
în diferite situaţii din viaţa lor cotidiană. Abilităţile deprinse îi

Locaţia: Pescariu Sports &Spa
Str. Glodeni, nr. 3, sector 2,www.pescariusports.ro
Clasele: I-VIII
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Program :de luni până vineri în intervalul orar 16:45-17:45, grupe
minim 8 copii
Tarif înot :40 lei /ora/copil/Tva inclus
......................................................................
22.Arte marţiale, scrimă şi tenis de masă

Locaţia: Club Şcolar Sportiv 1, Bdul Ion Mihalache,162
Clasele: I-VIII
Transportul asigurat de şcoală
......................................................................
23.Tenis(cu plată)
Locaţia: Str. Ţărmului, nr. 9, Cartierul Floreasca, Baza Apa Nova
Profesor: Dan Frunză
Clasele: I-VIII
Tarif: 1450 RON/an şcolar/elev, aproximativ 18 RON /oră/copil
……………………………………………………………………………………………………………………..
24.Teatru

Profesor: Cristian Negoescu
Clasele: I-VIII
Pentru toţi copiii care vor să se întâlnească cu personajele din
basme, dar şi pentru cei care vor să fie personaje de poveste,
cursul de Teatru vă aşteaptă să le dăm viaţă împreună.
Vă aşteptăm să creăm o lume frumoasă, plină de împăraţi şi
împărătese, prinţi şi prinţese, spiriduşi, clovni şi vrăjitoare,
Chiriţe şi Mitici. Aici e locul în care bucuria şi seriozitatea sunt
mână în mână, iar lumea poveştilor şi a teatrului te va învăţa să fii
tu însuţi. Haideţi să ne bucurăm împreună de personajele cele mai
frumoase pe care le cunoaştem. Vă aşteptăm să ne urcăm pe
scenă!

………………………………………………………………………………………………………………………
25.Curiozităţi geografice

Profesor: Roxana Enuş Mocanu
Clasele: IV-VIII
Dacă vrei să descoperi din curiozităţile planetei tale sau ale altor
planete, dacă iţi doreşti să comentăm aceste curiozităţi
înconjuraţi de colegi si profesori pasionaţi de geografie şi dacă
îţi plac filmele documentare, cercul de „Curiozităţi
geografice”este locul ideal pentru tine.
………………………………………………………………………………………………………………………
26.Vizionări

Profesori: diverşi
Clasele: I-VIII
Suntem convinşi că ne adresăm acelei generaţii care se lasă
provocată oricând şi oriunde de computer, deci de internet şi,
implicit, de film. Ideea “imaginilor în mişcare” atrage şi
influenţează permanent. Vă oferim posibilitatea vizionării unor
filme documentare, educative care abordează diverse teme
interesante, captivante, specifice vârstei voastre şi pe placul
tuturor. Dacă vrei să te numeri printre”telespectatorii” care se
documentează şi prin această modalitate – filmul, te poţi înscrie
la cercul nostru.
27.Dans

Profesor: Ciprina Dolete
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Clasele: I-VIII
Dacă iubeşti muzica şi îţi place să faci mişcare, dacă vrei să
participi la serbările şcolii, dansând, te aşteptăm la cercul de
dans.
………………………………………………………………………………………………………………………
28.Go

Profesor: Iulian Dragomir
Clasele: I-VIII
Go, Weiqi, Baduk sau arta de a conduce
„Jocul cu mărgelele de sticlă” te captivează şi, fără să-ţi dai
seama, te învaţă cum să-ţi construieşti un plan de acţiune din ce
în ce mai complex, dezvoltându-ţi totodată fantezia,
creativitatea, puterea de calcul şi capacitatea de concentrare. Îţi
educă gândirea strategică, cu aplicaţii în orice domeniu: în viaţă,
în afaceri, în diplomaţie, în politică.
......................................................................
29.Scout

Profesor: Iuliana Birtea
Clasele: I-VIII

punctualitate, unitate, recunoştinţă, fapta bună de fiecare zi,
iubire faţă de animale, respect faţă de mediu, hărnicie, ajutor
pentru aproapele, respect faţă de sănătatea proprie şi a
celorlalţi. Salutul cercetaşilor este "Gata Oricând!", iar motto-ul
lor este: "Să lăsăm lumea un pic mai bună decât am găsit-o!"
În toată lumea, Eşarfa Scout este purtată de peste 28 000 000
de copii, tineri şi adulţi, iar în România sunt peste 2 500 de
Eşarfe! Vino şi tu să afli cine a întemeiat Mişcarea Cercetăşească
şi ce anume fac cercetaşii pentru a intra în Marea Familie Scout!
......................................................................
30.Limba şi literatura română-pregătire pentru olimpiade şi
concursuri

Clasa a IV-a: înv.Stela Vizireanu şi Viorica Costache
Clasa a V-a: prof. Dana Ştefan
Clasa a VI-a : prof. Georgiana Stoica
Clasa a VII-a : prof. Andreia Dosaru
Clasa a VIII-a: prof. Iulia Căprioară
Te atrage ideea de învingător? „Învingător printre cuvinte”.
Dacă eşti creativ, ai o imaginaţie bogată, iar exerciţiile la
gramatică reprezintă o provocare pentru tine, este timpul să vii la
cercul de pregătire pentru concursurile de limba şi literatura
română! Aici, suntem siguri că te poţi pregăti cu uşurinţă prin
intermediul orelor atractive şi eficiente.

......................................................................................................
SCOUT este sinonim cu Cercetăşie. Cercetăşia înseamnă:
viaţa în natură, prietenie, creativitate, formare, voluntariat,
responsabilitate, drumeţii, voie bună, colaborare, perseverenţă,
iubire, muncă în echipă, competiţie loială, ascultare, cântec,
cunoştinţe
generale,
supravieţuire,
implicare,
respect,

31.Limba şi literatura română-recuperarea/ aprofundarea
cunoştinţelor

Clasa a V-a: prof. Dana Ştefan
Clasele a VI-a : Prof. Georgiana Stoica
Clasele a VII-a : Prof. Andreia Dosaru
Clasa a VIII-a: prof. Iulia Căprioară
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Te frămânţi când se apropie momentul temelor la limba română?
Nu eşti prea sigur pe cunoştinţele dobândite? Poate nu ai înţeles
foarte bine noţiunile explicate. Nu fi îngrijorat! Soluţia există:
cercul de recuperare/ aprofundare a cunoştinţelor de limba
română este cel care te susţine şi, cu siguranţă, vei deveni mult
mai încrezător în propriile forţe şi pregătit pentru orice
confruntare cu această disciplină.
………………………………………………………………………………………………………………………
32.Matematică -pregătire pentru olimpiade şi concursuri

Clasa a IV-a: înv.Stela Vizireanu şi Viorica Costache
Clasele a V-a: prof. Ionuţ Şerban
Clasele a VI-a: prof. Ginel Şerban
Clasele a VII –a: prof. Bogdan Boşcănici
Clasele a VIII-a: prof. Alin Lişman
Dacă îţi place matematica şi vrei să faci performanţă în acest
domeniu, te aşteptăm la un cerc în cadrul căruia vei avea
posibilitatea să lucrezi exerciţii şi probleme complexe care te vor
pregăti să fii printre primii clasaţi la olimpiadele şi consursurile
de matematică.
………………………………………………………………………………………………………………………
33.Matematică - recuperarea/ aprofundarea cunoştinţelor

lucrezi suplimentar sau să efectuezi temele primite la clasă,
cercul de Matematică-Aprofundare este locul perfect pentru
tine.
………………………………………………………………………………………………………………………
34.Arhimede

Profesor: Ginel Şerban
Clasele: III- VIII
Dacă doreşti să te pregăteşti temeinic pentru concursul
„ARHIMEDE”, acest cerc este locul perfect pentru tine. Aici vei
învăţa metode noi de rezolvare a problemelor gen concurs şi vei
avea posibilitatea de a participa cu succes la concursul naţional
Arhimede.

…………………………………………………………………
35.Teme individuale

Clasele: II-VIII
Profesori supraveghetori: diverşi
În cadrul acestor ore, elevii îşi pot face o parte dintre temele
pentru acasă sub supravegherea unui cadru didactic.

Clasele a V-a: prof. Ionuţ Şerban
Clasele a VI-a: prof. Ginel Şerban
Clasele a VII –a: prof. Bogdan Boşcănici
Clasele a VIII-a: prof. Alin Lişman
Într-o atmosferă destinsă de lucru poţi ridica ştacheta nivelului
tău de pregătire în domeniul matematicii.La acest cerc poţi să
aprofundezi mai bine materia predată la clasă, iar dacă doreşti să
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