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CERCURI (an școlar 2019-2020) 

Clasele V-XII 

Nr. 

crt. 
Denumirea cercului Profesorul Clasa Descrierea cercului 

1. 
Limbă engleză - aprofundare Oana Dan V-VI 

1h 

Aprofundarea si consolidarea notiunilor de limbă 

engleză studiate in clasele 5-6 

2. Limbă engleză -aprofundare Oana Dan VII-VIII 

1h 

Aprofundarea si consolidarea notiunilor de limbă 

engleză studiate in clasele 7-8 

3. Pregătire pentru examenul KET Oana Dan 
a VI-a 

1h 

Consolidarea structurilor si competențelor necesare 

obținerii certifcatului KET 

4. Pregătire pentru examenul PET Oana Dan 
a VII-a 

1h 

Consolidarea structurilor si competentelor necesare 

obtinerii certificatului PET 

5. Limba și literatura română - 

aprofundare 

Irina Niculescu a V-a   

1h 

- 

6. Limba și literatura română - 

performanță 

Irina Niculescu a V-a  

1h 

- 

7. Limba și literatura română - 

aprofundare 

Irina Niculescu 

 

a VI-a  

1h 

- 

8. Limba și literatura română - 

performanță 

Irina Niculescu a VI-a  

1h 

- 

9. Limba și literatura română - 

aprofundare 

Irina Niculescu a VII-a B, 

a VII-a C - 1h 

- 

10. Limba și literatura română - 

performanță 

Irina Niculescu a VII-a B,  

a VII-a C - 1h 

- 

http://www.scoalaeuropeana.ro/


11. Limba și literatura română - 

aprofundare 

Adelina Voicu a VII-a A 

1h 

- 

12. Limba și literatura română - 

performanță 

Adelina Voicu a VII-a A 

1h 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 

Lingvistică 
Radu Petrescu 

 

a V-a- a VI-a 

1h 

 
Cum ne iniţiem într-o limbă necunoscută? Aşa cum 
procedează copilul care învaţă limba maternă 
urmărind comportamentul contextual şi 
combinatorial al celor rostite de alte persoane. Dar 
copilul, într-o primă etapă, procedează pe baza a 
ceea ce aude. O problemă similară apare atunci 
când ne aflăm în prezenţa unor texte scrise într-o 
limbă necunoscută şi, în absenţa unui profesor 
care să folosească un metalimbaj care ne este 
cunoscut, urmează, ca folosind aspectele 
combinatoriale şi regularităţile observate în text, să 
inducem fragmente de sintaxă şi semantică în 
idiomul respectiv. 
 Solomon Marcus – membru al Academiei 
Române 
  Olimpiada de Lingvistică reprezintă un proiect 
inițiat în anul 2013 de Universitatea din București. 
Folosind gramatici sau descrieri fonologice ale unor 
limbi mai puțin cunoscute, articole, informații de pe 
internet, această olimpiadă testează inteligența 
nativă, capacitatea de a face conexiuni, analogii, 
de a observa regularități. E o gândire matematică 
aplicată datelor lingvistice. Nu este necesar a 
învăța pe de rost ceva, doar antrenamentul și 
inteligența fiind cheile succesului. Antrenamentul 
înseamnă sesizarea regularităților, a corelațiilor 
dintre fenomenele lingvistice în cazul unor exerciții 
care exploatează anumite fenomene cognitive și 
culturale, descrieri gramaticale ale unor limbi mai 
puțin cunoscute, unele pe cale de dispariție.  
 (Informații preluate dintr-un interviu cu conf. univ. 
dr. Adina Dragomirescu, InfoUB 27/02/2018) 
  

Olimpiada asigură, prin trei secţiuni specifice 

diferitelor vârste, abordarea transdiciplinară a 

comunicării (lingvistice şi culturale), antrenând 



elevii într-o competiţie bazată pe logică, analogie şi 

conexiuni culturale:  

- secţiunea de antrenament pentru elevii claselor a 

V-a – a VI-a;  

- secţiunea de exerciţiu pentru elevii claselor a VII-

a - a VIII-a; 

 - secţiunea de performanţă – pentru elevii din 

clasele a IX-a – a XII-a 

 

14. 
Lingvistică 

Radu Petrescu 

 

VII - VIII 

1h 

 

15. 
Limba și literatura română - 

Evaluare Națională 

Radu Petrescu a VIII-a A 

1h 

- 

16. 
Limba și literatura română - 

Evaluare Națională 

Georgiana Stoica a VIII-a B 

1h 

- 

17. 
Limba și literatura română - 

Evaluare Națională 

Andreia Dosaru a VIII-a C 

1h 

- 

18. 

Cum să scrii bine un text - 

Tehnici de redactare 
Andreia Dosaru  

IX - X 

1h 

Mai mult decât o practică necesară astăzi, cercul 

Cum să scrii bine un text- tehnici de redactare, prin 

tehnicile de redactare pe care le prezintă, oferă 

posibilitatea cunoașterii de sine, înlesnind astfel 

cunoașterea celorlalți și comunicarea interumană.  

Cursul va prezenta elevilor de liceu un model după 

care se poate construi un text, conferit cu 

expresivitate și forță persuasivă. În felul acesta, 

elementele teoretice vor deveni accesibile prin 

intermediul exercițiilor și al exemplelor edificatoare.  

La finalul cursului, elevii vor beneficia de un ghid 

succint de exprimare scrisă prin care cuvântul va 

lucra în favoarea lor. 



19. 

 

Literatura prin film și teatru 

 

 

 

Georgiana Stoica  

 

VI - VIII 

2h 

 

Cercul Literatura prin film și teatru se ţine în anii de 

gimnaziu, când elevii se inițiază în studiul literaturii. 

Când cineva este întrebat despre cultură, primele 

gânduri sunt legate de muzică, artele vizuale, 

teatru, film, poezie, creaţiile artistice în totalitate.  

Arta reprezintă frumosul în toate formele sale de 

manifestare. Este acel stimul extern care ne 

înfășoara simțurile, ne face să fim conștienți de 

valorile estetice și ne formează un accentuat spirit 

critic în evaluarea diferitelor opere de artă. 

Literatura, privită ca artă complexă, în care se 

îmbină expresia verbală cu muzica, pictura, teatrul 

etc., reprezintă unul dintre cele mai eficiente 

mijloace de cunoaştere a vieţii sub toate aspectele 

ei.  

Având la bază un schimb cultural între arte și 

literatură, acest curs transdisciplinar este o 

încercare de a motiva elevul citească și să 

îmbunătăţească noţiunile despre limbă, literatură, 

pictură, muzică, teatru etc. 

Fără a face o ierarhizare a formelor de manifestare 

a frumosului vom avea în vedere întrepătrunderile, 

conexiunile dintre literatură, ca axă principală, și 

celelalte arte. Vom încerca să vedem care este 

interferenţa dintre acestea prin exemple concrete, 

adaptate nivelului intelectual al elevului de 

gimnaziu, dezvoltând interesul pentru comunicarea 

interculturală şi pentru îmbogăţirea orizontului 

cultural. 

20. Limba și literatura română - 

Pregătire pentru examenul de 

Bacalaureat 

Dana Ștefan  

 

XI - XII 

2h 

- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 

 

 

Literature and performance 

 

 

Dana Ștefan 

 

 

XI - XII 

1h 

Cercul de Literatură & Performance se dorește a fi 

un curs interdisciplinar care să exploreze  relația   

dinamică   dintre   literatură  și teatru.   Cursul   

vizează   interacțiunea   dintre abilitățile de analiză 

literară a textului - citit, comunicare și scriere 

critică, pe de o parte, - și elementele practice, 

estetice, simbolice, ce țin de performance, pe de 

altă parte. Cursul își propune dezvoltarea 

intelectului, imaginației și creativității, formarea de 

valori și atitudini durabile prin apelul la jocuri 

teatrale și la modalități de abordare a teatrului 

preluate din alternativele   educaționale, precum și 

conștientizarea   interculturalității   prin   studierea   

de   texte aparținând mai multor epoci și culturi. 

Acest proiect literar-teatral, care are ca scop 

abordarea temelor propuse de programa școlară 

pentru ciclul inferior al liceului prin intermediul 

jocurilor teatrale și al tehnicilor de artă dramatică, 

este menit să rezolve dificultatea elevilor de a 

înțelege și de a se raporta la un număr mare de 

fragmente/texte literare aparținând unor culturi, 

contexte spațio-temporale și genuri variate, fără a 

vedea utilitatea practică a studierii lor. 

Astfel, pe durata unui an școlar, elevii se vor 

confrunta cu situații din viața reală, vor utiliza 

cunoștințe dobândite la alte discipline de studiu, 

vor trăi real situații imaginare și se vor apropia pas 

cu pas de profilul elevului IB. 

 
 
 
 
 
22. “Pregătire Fit in Deutsch 1” Florentina Popescu        

VI - VII 

1h 

Primul pas spre atestarea cunoştinţelor tale de 

limba germană îl poţi face odată cu promovarea 

examenului Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 

1. Examenul presupune cunoştinţe elementare de 

limbă germană şi corespunde primului nivel (A1) 

din cele şase niveluri ale scalei de competenţe 

lingvistice definite în Cadrul European Comun de 

referinţă pentru limbi.  

Cercul “Pregătire Fit in Deutsch 1” îţi oferă 

http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm


posibilitatea de a-ţi consolida şi aprofunda 

cunoştinţele de limba germană şi de a lucra 

modele specifice acestui examen. 

 
 
 
23. “Pregătire Goethe-Zertifikat A2: 

Fit in Deutsch 2” 

 

Florentina Popescu 
VII – IX 

 1h 

Dacă doreşti să îţi îmbunătăţeşti cunoştinţele de 

limba germană, să participi la examenul Goethe-

Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2, care atestă nivelul 

A2 de limba germană şi să obţii un certificat 

recunoscut la nivel internaţional, dar şi să afli 

aspecte inedite despre cultura şi civilizaţia 

germană, te asteptăm la cercul “Pregătire Goethe-

Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. 

 

 

DELE A1 escolar 

 

 

 

Silvia Petcu 

 

 

V-VII 

1h 

Diplomele de Limba Spaniolă ca Limbă Străină 

(DELE) sunt diplomele oficiale acordate de 

Institutul Cervantes, au valabilitate pe viaţă şi sunt 

recunoscute în toată lumea. Nivelurile corespund 

Cadrului Comun de Referinţă European: A1, A1 

escolar, A2, A2/B1 escolar, B1, B2, C1, C2. 

Examenele şcolare (escolares) se adresează 

elevilor sub 18 ani care vor să-şi evalueze abilităţile 

de comunicare în limba spaniolă şi să obţină o 

certificare oficială. În cadrul cercului de pregătire 

pentru nivelul A2/B1 escolar se vor recapitula şi 

consolida temele de bază, se vor lucra modele şi 

se vor da simulări ale probelor de examen. Cercul 

se adresează elevilor care vor să susţină unul 

dintre examene sau doar să-şi îmbunătăţească 

abilităţile în spaniolă şi care au deja cunoştinţe 

adecvate respectivului nivel. ¡Déle valor a tu 

español! 

 
 
 
 
25. 

 

DELE A2 / B1 escolar 

 

Silvia Petcu 

 

VII - XI 

1h 

Diplomele de Limba Spaniolă ca Limbă Străină 

(DELE) sunt diplomele oficiale acordate de 

Institutul Cervantes, au valabilitate pe viaţă şi sunt 

recunoscute în toată lumea. Nivelurile corespund 

Cadrului Comun de Referinţă European: A1, A1 

escolar, A2, A2/B1 escolar, B1, B2, C1, C2. 

Examenele şcolare (escolares) se adresează 



elevilor sub 18 ani care vor să-şi evalueze abilităţile 

de comunicare în limba spaniolă şi să obţină o 

certificare oficială. În cadrul cercului de pregătire 

pentru nivelul A2/B1 escolar se vor recapitula şi 

consolida temele de bază, se vor lucra modele şi 

se vor da simulări ale probelor de examen. Cercul 

se adresează elevilor care vor să susţină unul 

dintre examene sau doar să-şi îmbunătăţească 

abilităţile în spaniolă şi care au deja cunoştinţe 

adecvate respectivului nivel. ¡Déle valor a tu 

español! 

 
 
 
 
 
 
 
 
26. 

 

 

Cultură și civilizație spaniolă 

 

 

 

Silvia Petcu 

 

 

VI -  XI 

1h 

  Cine a inventat luptele cu taurii? Cum se 

danseaza flamenco? Ce este el Camino de 

Santiago? Ai auzit de Picasso, Miró sau Dalí? Cine 

au fost Regii Catolici? Cine a scris faimosul 

personaj al literaturii universale Don Quijote de la 

Mancha? Cine sunt bascii? Dar conchistadorii? 

Etc… Acestea sunt doar câteva dintre întrebarile la 

care vom incerca sa raspundem pe parcurul 

acestui curs plin de voie buna si entuziasm. Vom 

discuta despre cultura cu C mare dar si despre 

cultura cu c mic. Despre stereotipuri, moduri de 

viata si mentalitati spaniole. O noua cultura este ca 

un nou inceput, te asteptam! 

27. 

 

Español a través de las TIC, la 

música y el juego (Limba 

spaniolă prin rețele sociale, 

muzică și joc) 

 

 

Silvia Petcu 

 

VII - XI 

1h 

Acest cerc este adresat celor care au făcut 

mininum un an sau doi de limbă spaniolă și doresc 

să-și aprofundeze noțiunile de limbă într-un mod 

distractiv și modern folosind noile tehnologii 

precum: instagramul, spotify, FB, whatsapp, 

pinterest, etc, pentru a realiza activități și exerciții 

de gramatică și vocabular. De asemenea, elevii vor 

putea învăța limba spaniolă prin intermediul 

cântecelor și prin diferite jocuri. Scopul acestui cerc 

este ca ei să se distreze învățând. De menționat 

că, la aceast cerc, elevii își vor putea aduce 

dispozitivele electronice: mobilul sau tableta.  



 
 
 
 
28. 

 

Performanță- olimpiada de limba 

franceză 

 

Loredana Pană 

 

VII - VIII 

1h 

Acest cerc se adresează elevilor care au un nivel 

foarte bun de limbă franceză, doresc să 

aprofundeze cunoștințele și cărora li se recomandă 

participarea la olimpiadă, în urma unei evaluări la 

începutul semestrului I. În cadrul acestei ore, ritmul 

de lucru este susținut și volumul de informații foarte 

mare, elevii având teme de pregătit pentru fiecare 

curs. Se vor lucra modele de olimpiadă din anii 

anteriori și diverse fișe de vocabular și gramatică.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. 

 

 

 

DELF B1 / B2 

 

 

 

 

Loredana Pană 

 

 

 

XI – XII 

1h 

 

DELF - Diplôme d’études en langue française 

Este un examen care atestă cunoştinţele de limbă 

şi care are 4 module: A1, A2, B1, B2, conform 

Cadrului European Comun de Referinţă pentru 

limbi.  

DELF B1/B2 se adresează elevilor care au 

studiat cel puțin 5-6 ani limba franceză. 

Toți elevii vor parcurge un manual cu modele de 

subiecte, vor rezolva modele de examen și vor face 

simulări cu punctaj, accesând diverse site-uri care 

oferă astfel de teste, în mod special site-ul oficial 

CIEP (Centre international d’études 

pédagogiques). 

Modulul se adresează atât elevilor care doresc să 

se pregătească în vederea susţinerii acestui 

examen la Institutul Francez din Bucureşti, cât şi 

celor care îşi propun să aprofundeze studiul limbii.  

Elevii nu sunt obligaţi să susţină examenul la 

sfârşitul cursului, dar li se recomandă să se înscrie 

la acesta, pentru a se testa şi pentru a avea o 

diplomă cu care să demonstreze cunoaşterea limbii 

franceze. 

Elevii înscriși pot participa doar la o oră de 

cerc.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. 

 

 

 

Cinéma  français 

 

 

 

Loredana Pană 

 

 

 

 V – XI 

2h 

 

Cercul de film în limba franceză se adresează 

elevilor din clasele V-XI, care studiază sau nu limba 

franceză. 

Acesta își propune să apropie publicul tânăr de 

spațiul francofon, familiarizându-l cu aspecte 

sociale și culturale din această zonă. Este o 

călătorie prin imagini și cuvinte, care la sfârșitul 

unui an școlar înseamnă Cultură.  

Temele sunt de interes general: relații sociale 

(familia, prietenii, colegii, școala), munca 

(integrarea, găsireaa unui job, problemele de la 

locul de muncă), timpul liber (vacanța, sportul, 

muzica, internetul), mediul înconjurător, diversitate 

culturală (acceptarea și respectul față de alte 

naționalități, rase, mentalități, culturi). 

Majoritatea filmelor vor fi de lung metraj. Vom 

urmări comedii, filme de acțiune, de animație, de 

istorie, de ficțiune, biografice, documentare, etc.  

Se vizionează 3 filme/lună și înainte și după fiecare 

producție cinematografică va avea loc o discuție: 

fișa tehnică (regizor, actori), subiectul, cuvinte/idei 

esențiale, scene care ne-au marcat mai mult sau 

mai puțin. Fișa de lucru va fi în format bilingv: 

franceză și română, iar filmul va avea subtitrare în 

limba română sau ocazional în engleză. 

Elevii înscriși vor participa la ambele ore de 

cerc.   

 
 
 
 
 
31. DELF A1 

 

Lavinia Pavel 

 

 

VI – IX 

1h 

Este un examen care atestă cunoştinţele de limbă 

şi care are 4 module: A1, A2, B1, B2, conform 

Cadrului European Comun de Referinţă pentru 

limbi.  

DELF A1 se adresează elevilor care au studiat 

cel puţin 1-2 ani limba franceză. 

Toți elevii vor parcurge un manual cu modele de 

subiecte, vor rezolva modele de examen și vor face 

simulări cu tinând cont de un punctaj minim - 

maxim (51-100), accesând diverse site-uri care 



oferă astfel de teste, în mod special site-ul oficial 

CIEP (Centre international d’études 

pédagogiques). 

Modulul se adresează atât elevilor care doresc să se pregătească în 

vederea susţinerii acestui examen la sediile Institutului Francez din 

Bucureşti şi din ţară, cât şi celor care îşi propun să aprofundeze 

această idiomă. 

Elevii nu sunt obligaţi să susţină examenul la 

sfârşitul cursului, dar li se recomandă să se înscrie 

la acesta, pentru a se testa şi pentru a avea o 

diplomă cu care să demonstreze cunoaşterea limbii 

franceze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. 

 

 

 

DELF A2 

 

 

 

 

Lavinia Pavel 

 

 

 

VIII – XI 

1h 

Este un examen care atestă cunoştinţele de limbă 

şi care are 4 module: A1, A2, B1, B2, conform 

Cadrului European Comun de Referinţă pentru 

limbi. 

 DELF A2 se adresează elevilor care au studiat 

cel puțin 3-4 ani limba franceză. 

Toți elevii vor parcurge un manual cu modele de 

subiecte, vor rezolva modele de examen și vor face 

simulări cu punctaj, accesând diverse site-uri care 

oferă astfel de teste, în mod special site-ul oficial 

CIEP (Centre international d’études 

pédagogiques). 

Modulul se adresează atât elevilor care doresc să se pregătească în 

vederea susţinerii acestui examen la sediile Institutului Francez din 

Bucureşti şi din ţară, cât şi celor care îşi propun să aprofundeze 

această idiomă. 

Elevii nu sunt obligaţi să susţină examenul la 

sfârşitul cursului, dar li se recomandă să se înscrie 

la acesta, pentru a se testa şi pentru a avea o 

diplomă cu care să demonstreze cunoaşterea 

avansată limbii franceze. 



33. 

Lectură în limba germană Natalia Andronachi 

V - VIII 

1h 

IX-XII 

1h 

 

Citim împreună romane de aventură adaptate 

nivelului nostru de cunoștințe, după care discutăm 

acțiunea, felul în care este structurată povestea, 

motivația personajelor și scriem scurte recenzii 

despre textele citite. Cercul se adresează elevilor 

care vor să își dezvolte spiritul critic și abilitățile de 

comunicare în limba germană. 

 

34. 

Improvizație în limba germană 

 

 

Natalia Andronachi 

 

 

V - VIII 

1h 

 

La acest atelier învățăm germana prin joc și 

improvizație, ne exersăm dicția și rostirea corectă. 

Ne dezvoltăm creativitatea și spontaneitatea prin 

metodele teatrului de improvizație. Creăm povești 

și improvizăm scenete inspirate din viața de 

noastră.  

 

35. 

 

Pregătire pentru Examenul 

Geothe-Zertifikat B1 

 

Natalia Andronachi 

 

IX - XII 

2h 

 

Atelierul este destinat elevilor care au atins un nivel 

de cunoștințe echivalent A2 și doresc să își 

aprofundeze cunoștințele de limbă germană pentru 

a susține examenul Geothe-Zertifikat B1. Prin 

urmare, la acest atelier ne vom dezvolta abilitățile 

de înțelegere și comunicare scrisă și orală în limba 

germană și vom lucra modele de teste propuse de 

Institutul Geothe pentru a simula atmosfera de 

examen. 

 

36. 

Civilizație germană 

contemporană 
Natalia Andronachi 

 

 IX - XII 

1h 

 

Știați că germana este limbă națională în Namibia, 

sau că în America de Sud, România și Africa de 

Sud germana este limba unor importante minorități 

naționale?  

Ce au în comun regiunile Alsacia și Lorena în 

Franța, Malmedy în Belgia, Tirolul de Sud în Italia 

și Nordslevig în Danemarca cu Austria, Germania, 



Liechtenstein și Luxemburg? Ați intuit corect, peste 

tot se vorbește în germană. Așadar această limbă 

depășește cu mult granițele Germaniei și împreună 

cu alte limbi de largă circulație internațională, 

precum engleza, franceza sau spaniola, 

influențează mentalitățile și lumea în care trăim. 

La acest acest aletier ne propunem: 

- să demontăm prejudecățile despre limba și 

cultura germană,  

- să discutăm despre istoria, arta și cultura spațiului 

germanofon, 

- să ascultăm muzică germanofonă emblematică,  

- să analizăm filme și texte germane marcante 

pentru civilizația germană contemporană. 

37.  Matematică 

Cls. V   

(Aprofundare; Concursuri) 
 

Cls. VI  

(Aprofundare) 
 

Cls. VI  

(Concursuri) 
 

Cls. VII  

(Aprofundare) 
 

Cls VII 

(Concursuri) 
 

Cls. VIII C 

(Aprofundare; Concursuri) 
 

Cls. VIII B 

(Aprofundare; Concursuri) 
 

Cls. VIII A 

(Aprofundare; Concursuri) 
 

Cls. IX A 

(Aprofundare) 
 

Cls. X  

 (Aprofundare) 
 

Cls. XI A 

(Aprofundare) 
 



Cls. XII A 

(Pregătire pentru examenul de 

bacalaureat) 

 

38. 
Centrul SEB de performanță  în 

matematică 
Gabriela Lupu 

a V-a 

2h 

Se adresează exclusiv elevilor care au aptitudini pentru 

matematică, aptitudini pe care doresc să le dezvolte. Dorim să le 

stimulăm inventivitatea și capacitatea de explorare a datelor 

matematice într-o problemă, aparent ”dificilă”. Urmărim ca, în urma 

participării la activitățile acestui cerc, elevii să își crească  interesul 

pentru studiul aprofundat al matematicii și să își îmbunătățească și 

abilitățile digitale. În acest sens, programul centrului conține și o 

pregătire suplimentară a elevilor în vederea obținerii deprinderilor 

de a folosi calculatorul, necesare participării performante la 

concursurile online de matematică ce presupun și minime 

cunoștințe de informatică. 

39. 
 
 

Cerc de prim ajutor 

 
 
Aura Tufeanu 

 

 

        a VI-a 

1h 

Prin însuşirea în mod corect a noţiunilor şi deprinderilor 

practice pentru acordarea primului ajutor, elevii pot să fie primii 

salvatori ai semenilor la un moment dat pe hotarul dintre viaţă şi 

moarte. 

Competențele teoretice și abilitățile practice dobândite prin 

intermediul parcurgerii acestui cerc, vor fi evaluate şi în cadrul 

diverselor competiţii şcolare cum ar fi concursul organizat de 

Crucea Rosie - Filiala Bucuresti - Sectorul 1,, Sanitarii pricepuţi’’, 

unde cei mai buni elevi vor reprezenta Liceul Teoretic “Scoala 

Europeana Bucuresti”. 

Cercul se adresează elevilor de clasa a VI-a, iar numărul 

maxim de participant este de 12. In cazul în care numarul elevilor 

înscrisi la acest cerc este mai mare, se va organiza un concurs de 

selectie care presupune, o parte teoretică (Prim ajutor de bază) și o 

parte practică (Curățarea și bandajarea rănilor). 

Pe parcursul acestui cerc se va avea în vedere îndeplinirea 

următoarelor  

Competențe generale: 

1. formarea unor atitudini și comportamente responsabile 
privind starea de sănătate; 

2. însușirea corectă a cunoștințelor și deprinderilor practice de 
bază, necesare acordării primului ajutor în situații critice; 



3. dezvoltarea sentimentului solidarității umane față de cei 
aflați în suferință și a respectului față de persoanele învârstă 
sau cu dizabilități; 

4. dezvoltarea capaciății de a rezolva situații problemă privind 
sănătatea și mediul; 

40. 

 

 

 

Fotbal 

 

 

Ciprian Dolete,   

Marius Bălăsoiu 

 

V - XII  

1h 

 

 „Suntem cei mai buni!”„ Am învins!”„Suntem campioni!” Dacă vrei 

ca şi tu să spui aceste fraze, vino alături de noi la cercul de fotbal! 

Se va munci din greu la antrenamente, iar cei mai buni şi seriosi 

vor reprezenta şcoala în concursuri. Ne vom şi distra, astfel încât 

voi, elevii, să veniţi la acest curs de plăcere, lăsând în urma 

inhibiţiile şi timiditatea. Haideţi să facem sport cu zâmbetul pe buze! 

41. Volei Ciprian Dolete 

V - XII 

1h 

 

 

„Suntem cei mai buni!”„ Am învins!”„Suntem campioni!” Dacă vrei 

ca şi tu să spui aceste fraze, vino alături de noi la cursul de volei! 

Se va munci din greu la antrenamente, iar cei mai buni şi seriosi 

vor reprezenta şcoala în concursuri. Ne vom şi distra, astfel încât 

voi, elevii, să veniţi la acest curs de plăcere, lăsând în urma 

inhibiţiile şi timiditatea. Haideţi să facem sport cu zâmbetul pe buze! 

42. Baschet 

 

Cătălin Naziru, 

Bogdan 

Gheorghe 

V- XII  

 

1h 

Clubul de baschet Shooting Stars isi concentreaza atentia si 

resursele in a dezvolta pasiune pentru sport, lucru in echipa, un stil 

de viata sanatos si a incuraja performanta. Fiecare antrenament 

inseamna un pas mai aproape in a descoperi baschetul si a 

dezvolta abilitati. Staff-ul nostru va sustine antrenamentele in limba 

engleza. Programa de pregatire este aliniata celei de la Jr. Nba, 

conform afilierii la aceasta institutie. 

Pe langa beneficiile practicarii sportului, baschetul cladeste 

caracter, dezvolta spiritul de echipa, disciplina si toate aceastea 

fiind imbinate cu distractie. 

 

Antrenamentele vor fi sustinute de jucatori profesionisti Angel 

Santana numarandu-se printre acestia. Acesta este campion 

european la baschet 3x3 cu naționala Romaniei. A activat în 

primele ligi din Spania, Franta, Belgia, Germania si România unde 

este campion national. Numărul patru mondial la baschet 3x3, 

primul campion mondial al Românie in Rusia, la concursul de 

aruncări libere, campion mondial la aruncari de 3 puncte, 

3 finale Fiba World Tour și cu o carismă impresionantă. 



 

*Pentru cei care baschetul devine pasiune, pot aprofunda la 

cursurile sustinute de B.C. Shooting Stars la Sala de sport a Scolii 

Europene, martea si joia incepand cu ora 18.00.  Mai multe detalii 

la https://www.facebook.com/bcshoootingstars/ 

 

43. Baschet Ciprian Dolete 

V - XII 

1h 

 

 

Baschetul este un sport competitiv, care dezvoltă spiritul de 

echipă, îndemânarea, agilitatea, rapiditatea, sănătatea 

cardiovasculară şi încrederea în forţele proprii.  De asemenea, 

baschetul este un sport care presupune inteligenţă, sacrificiu, 

rezistență nervoasă şi este practicat atât de fete, cât şi de băieţi. 

Vino alături de noi la cursul de baschet! Se va munci din greu la 

antrenamente, iar cei mai buni şi seriosi vor reprezenta şcoala în 

concursuri. Ne vom şi distra, astfel încât, să veniţi la acest curs 

de plăcere.  

44. Dans Ciprian Dolete 

 

V - VIII 

1h 

 

"Mișcarea este un bine mai mult decât necesar, cursul de dans 

este un “must have” al anului 2018 și o chestiune de etichetă în 

societate. Te invităm la dans!" 

45.  

  

BeFit  

  

  

Laura 
Andrieș  

  

  

Cls. V-XII    

2 h/săpt.  

  

Trăim într-o societate în care, prin specificul activităților care 
compun o zi și, mai târziu, prin natura activităților profesionale, 
petrecem foarte mult timp stând. Și, de ca și cum sedentarismul n-
ar fi o problemă suficient de mare, peste acesta se suprapun 
provocările alimentare care fac din societatea actuală una supra-
alimentată, dar subnutrită. Este contextul în care obezitatea și bolile 
care decurg de aici devin o problemă mondială.  

Partea bună este aceea că avem posibilitatea de a preveni aceste 
lucruri prin alegerile pe care le facem și prin adoptarea unui stil de 
viață sănătos și activ.  

La BeFit îmi propun să demarăm acest proces de prevenție, 
introducând în programul săptămânal 2 ore de mișcare adaptată, 
cu practicarea de exerciții funcționale care activează toate grupele 
musculare, crescând astfel rata metabolică, îmbunătățind starea 
generală și, nu în ultimul rând, crescând stima de sine prin 
îmbunătățirea imaginii.  

https://www.facebook.com/bcshoootingstars/


 

46. 

 
 

Complemente de programare – 

performanță 

 

Ciobanu 

Mariana 

 

 

V- VII 

1h 

 

Cercul are o durată de 1 oră / săptămână, se adresează elevilor 

claselor V-VII care doresc să participe la concursurile școlare de 

Informatică. Cercul își propune dezvoltarea abilităților elevilor de a 

rezolva probleme cu ajutorul calculatorului utilizând limbajul de 

programare C/C++. 

Tematica cercului vizează:  

• elaborarea algoritmilor utilizând limbajul pseudocod, limbaj 
de programare – limbajul C/C++ 

• mediu de programare – Code Blocks 

• implementarea algoritmilor în limbajul de programare 

 

 

 

 

 

 

 

47. 
Pregătire ECDL 

 

 

 

 

 

 

 

Ciobanu 

Mariana 

 

 

 

 

 

 

 

 

V - VII 

1h 

Cercul are o durată de o oră/săptămână și se adresează elevilor de 

gimnaziu  care doresc să susțină examene ECDL pentru modulele: 

• Utilizarea computerului  

• Sistemul de operare Windows  

• Stocarea datelor. Managementului fișierelor și 
directoarelor 

• Crearea și tipărirea fișierelor  

• Arhivarea și dezarhivarea fișierelor  

• Rețele și opțiunile de conectare  

• Protejarea datelor și dispozitivelor împotriva virușilor 

• Prezentări Power Point 

• Utilizarea aplicației 

• Crearea prezentărilor 

• Formatarea text, tabele, imagini 

• Grafice, organigrame, desenarea obiectelor 

• Efecte, tranziții 

• Imprimare a prezentărilor 

• Instrumente online:  

• Browser web: utilizare, setări specifice,  pagini 
favorite, salvare și să tipărire pagini web. 

• Căutare online pentru a obține informații  

• Drepturile de autor și protecția datelor. 

• Comunități online, comunicare și poștă electronică. 

•  Email 

• Calendare 

• Editoare de text – Word 

• Utilizarea aplicației 

• Lucrul cu documente 

• Formatarea textului 



• Tabele și obiecte grafice 

• Îmbinarea corespondență 

• Inprimarea documentelor 
Cercul se finalizează cu susținerea examenelor ECDL și 

presupune achitarea costurilor solicitate de ECDL Romania 

pentru: seria unică,  simulări și examene pentru modulele 

susținute. 

Toți participanții la cerc vor susține minim 2 examene. 

 

 

 

 

48.  Cerc pre - IB CS 

 

 

 

 

Tiberius 

Hodoroaba 

 

 

 

 

IX - X 

Se adresează elevilor de clasa a IX-a și a X-a care doresc să se 

înscrie în programul IB DP, ce se va finaliza prin susținerea 

Bacalaureatului Internațional. Programa respectă conținuturile 

disciplinei Computer Science din DP și este orientată spre 

concepte fundamentale precum gândire computațională, problem-

solving, programare și modul în care dispozitivele digitale 

funcționează prin rețelele de calculatoare. Aplicațiile practice sunt 

orientate spre introducerea în Physical Computing cu ajutorul 

dispozitivelor Arduino și Raspberry Pi, folosite și pentru dezvoltarea 

echipamentelor IoT și în domeniul roboticii. Predarea este în limba 

engleză în așa fel încât elevii să fie familiarizați cu terminologia, 

modul de gândire și aplicațiile practice specifice programului IB DP. 

Se ușurează, astfel, considerabil eforturile elevilor în vederea 

admiterii în programul DP și în însușirea noțiunilor de informatică ce 

vor fi studiate în sistemul IB, în clasa a XI-a. 

 

 

 

 

49. 
Teatru 

 

 

 

Cristian 

Negoescu 

 

 

 

V- XII 

 

Cercul de teatru se adresează tuturor celor care vor să-şi dezvolte 

abilităţile de comunicare, memorare, relaţionare, dicţie, si de muncă 

în echipă. Toţi cei înscrişi la cerc, vor fi personaje, în cadrul 

spectacolelor pregătite special în cadrul cercului și care au loc la 

finalului anului. Copiii “actori” vor avea ocazia sa încerce emoțiile 

unei scene adevărate în unul din teatrele din Bucuresti, care va 

găzdui spectacolul Școlii Europene București. În Şcoala Europeană 

Bucureşti, teatru inseamnă cunoaştere, educaţie şi cultură. 

 

 

 

50. 

 

Arta dramatică și 

cinematografică 

 

 

 

   Cristian 

Negoescu 

 

 

 

  V- XII 

1h 

În cadrul cercului, se vor face vizionări de filme celebre ale 

cinematografiei mondiale, se va studia jocul unor mari actori, vom 

învăţa să privim şi să comentăm un film sau o piesă de teatru. 

Cercul propune tuturor celor interesaţi să cunoască elementele de 

bază din arta teatrală şi cinematografică mondială şi chiar să 

încercăm să rescriem şi să reinterpretăm secvenţe celebre din 

anumite filme. Scopul final al cercului va fi scrierea unui scenariu 



 

 

 

CERCURI CU TAXĂ 

de film. 

51. 

Cerc de arte 

Magda 

Morozan 

 V - VIII 

1h 

O oră pe săptămână în care elevii claselor V-VIII pot experimenta 

baze ale diferitelor tehnici plastice de lucru în desen, pictură, 

modelaj.  

52. 
Trupa SEB 

Gilberto Acen 

Ortega Torres 

V - XII 

2h 

 

53. Teme prof. diverși V - XII  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

cercului 
Profesorul Clasa Tarif Descrierea cercului 

1. Fotografie Matei Crișan 
V - XII 

1h 

2300 RON / an în 2 

tranșe (1150 RON – 

termen 1 octombrie, 

1150 RON – termen 1 

februarie) 

 

Fotografia reprezintă surprinderea într-o instanță a întregii 

experiențe umane, a trăirilor, a pulsului vieții.  

Împreună vom vorbi despre tehnica fotografică, despre cum 

funcționează un aparat foto, cu accentul pus pe practică, ce 

ne trebuie, ce trebuie să avem în vedere inainte de a apăsa 

pe buton și a face fotografia. O fotografie bună nu este doar 

partea tehnică, ci tot procesul creativ din spate, cum 

compunem, cum îi dam caracter unei imagini, cum ne 

identificăm cu ceea ce fotografiem. 

Ne vom dezvolta sensibilitatea artistică și latura creativă 

prin imagini! 

P.S.: Fiecare copil trebuie sa vină cu o camera foto DSLR 

pentru a putea învăța reglarea parametrilor fotografici. 

Cursul se organizează pentru grupe de minimum 5 

elevi. 



2. 
Grafică 

Publicitară 
Matei Crișan 

V - XII 

1h 

2300 RON / an în 2 

tranșe (1150 RON – 

termen 1 octombrie, 

1150 RON – termen 5 

februarie) 

 

Ati vrut vreodata să vă faceti propriul logo? Să editați o 

imagine până în punctul în care să o schimbați complet? Să 

faceți afișele voastre? Cartea voastra de vizită? 

Advertisement-ul vostru? 

Împreună vom face toate astea și mai mult. Vom lucra în 

Photoshop si Corel, într-un program raster și unul vectorial, 

le vom combina, și ne vom distra cu imagini inedite.  

Echipament necesar: laptop propriu pe care să fie 

instalate programele din suita Adobe, Photoshop şi 

Illustrator. 

Licenţele de la Adobe se închiriază pe un termen de 12 luni 

(se accesează site-ul Adobe România, secţiunea plan 

individual, şi se urmează paşii indicaţi). 

Cursul se organizează pentru grupe de minimum 5 

elevi. 

3. 
Design 

Vestimentar 
Magda Morozan 

      IV - XII 

1h 

 

700 RON / an în 2 

tranșe (350 RON – 

termen 1 octombrie, 

350 RON – termen 1 

februarie) 

 

Design vestimentar: O ora pe saptamana in care elevii 

claselor IV-XII, isi concep pe baza unei teme alese, o tinuta 

vestimentara si accesorii, pe care le vor prezenta in cadrul 

unei parade de moda. La finalul acesteia, in cadrul scolii, 

copiii au ocazia de a vinde aceste tinute, banii obtinuti 

revenindu-le in intregime. 

-cerc cu taxa - taxa pe an: 700 ron 

4. Scenografie Magda Morozan 
VII - XII 

1h 

2000 RON / an în 2 

tranșe (1000 RON – 

termen 1 octombrie, 

1000 RON – termen 1 

februarie) 

 

Pentru a pătrunde în lumea frumoasa a artelor 

spectacolului, propunem cercul de Scenografie. În cadrul 

acestuia ne dorim sa realizăm machete, decoruri și 

costume, plecând de la o idee aleasă împreună.  

Costul materialelor este inclus în taxa cercului. 



5. Șah Victor Surdu 
V - XII 

1h 

 

 

 

 

 

 

 

1200 RON/ an în 2 

tranșe (600 RON – 

termen 1 octombrie, 

600 RON – termen 1 

februarie) 

 

 
 

Șahul este cel mai util mod de educare și disciplinare, cheia 

spre o gândire logică, aptitudini atât de benefice pentru 

viață. După cum bine afirma Nicolae Iorga, “Șahul este cel 

mai minunat mijloc de disciplinare a gândirii, de ordonare a 

domeniilor de cunoaștere și de recreație a spiritului. Este 

un Univers comprimat pe 64 de pătrățele, câmpuri’’. 

Pasiunea cu care ne dedicăm acestui sport și modul de 

predare sunt punctele forte ale cercului de Șah. Fiecare 

piesă de pe tabla de șah are o identitate, fiecare mutare are 

în spate o poveste, tărâmul nesfârșit al poveștilor ghidându-

ne întreaga inițiere în tainele șahului. Am inventat povești 

cu prințese, ghicitori cu regi neputincioși și chiar dansuri cu 

căluți, numai pentru a traduce pe interesul tuturor 

canoanele jocului de șah. 

http://scoalasah.ro/despre-noi.html 

6. Chitară Radu Miculiță 
V – XII 

1h 

 

1400 RON/ an în 2 

tranșe (700 RON – 

termen 1 octombrie, 

700 RON – termen 1 

februarie) 

25 min. / ședință 

 

Chitara este un instrument foarte versatil, putând fi folosit 

atât ca instrument de acompaniament, cât și ca instrument 

pentru solistică.  

Chitara de acompaniament este destinată elevilor pasionați 

care vor să ajungă să cânte diferite genuri de muzică 

precum: muzica folk, pop, rock, jazz, flamenco etc. 

Chitara clasică este destinată elevilor  pasionați care vor să 

studieze acest instrument la un nivel mai ridicat și care vor 

să ajungă să suțină micro-recitaluri cu piese din repertoriul 

pentru chitara clasică.  

Dacă vrei să fii tu chitaristul care să poată cânta oricare 

dintre aceste genuri musicale, ai nevoie de dorința de a 

studia, de perseverență și, nu în ultimul rând, de puțin 

talent. Cântatul la chitară dezvoltă personalitatea, 

imaginația, încrederea în sine, reflexele, capacitatea de 

memorare și auzul. 

*La cerere, timpul acordat lecției pe săptămână se poate 
dubla. 



7. Pian 

 

 

Ştefan Lovin  

 

 

 

V - XII 

 

 

1300 RON/ an în 2 

tranșe (650 RON – 

termen 1 octombrie, 

650 RON – termen 1 

februarie) 

25 min. / ședință 

 

 

De ce sa te inscri la cercul de pian? Pentru ca poti avea 

acces la o limba universala, pentru ca poti sa-ti dezvolti 

abilitati incredibile, despre care nici n-ai fi crezut ca exista; 

pentru ca poti sa-ti creionezi personalitatea si sa inveti sa-ti 

infrangi temerile - stapanindu-ti emotiile in public; pentru ca 

muzica este minunata iar cel care se apropie de ea este 

fericit; pentru ca pianul iti dezvolta o buna coordonare si o 

gandire pe mai multe planuri; pentru ca pianistul este 

elegant, respectat si in jurul lui se va crea o aura de 

popularitate. Pentru ca viata celui care s-a intalnit cu pianul, 

nu va fi niciodata la fel. 

Va asteptam cu mic cu mare, la cercul de pian! 

 

* La cerere, timpul acordat lecției pe săptămână se poate 

dubla. 

8. Canto 

 

 

Monica Păun 

 

 

V - XII 

1200 RON/ an în 2 

tranșe (600 RON – 

termen 1 octombrie, 

600 RON – termen 1 

februarie) 

25 min. / ședință 

 

 

 

A cânta...ce poate fi mai minunat? Singur sau alături de 

prieteni, beneficiile cântatului sunt mai mult decât 

binecunoscute. Vocea este instrumentul care ne însoțește 

peste tot și cu ajutorul căreia putem realiza lucruri 

spectaculoase.   

70% din kilogramele pe care le credem pierdute prin sport 

sunt pierdute de fapt prin respirație. Iar muzica exact la 

asta ajuta: te forțează să respiri cum trebuie. Vino să vezi 

cât de frumos poți cânta, iar spectacolele iți vor demonstra 

acest lucru! 

 

*La cerere, timpul acordat lecției pe săptămână se poate 

dubla. 

9. Percuție 
Gilberto Acen 

Ortega Torres 
V - XII 

1100 RON/ an în 2 

tranșe (550 RON – 

termen 1 octombrie, 

550 RON – termen 1 

februarie) 

25 min. / ședință 

 

Ritmul este viața ta? Nu știi cum să-ți consumi energia într-

un mod constructiv? Vino să înveți ritmuri simple sau 

compleze, rock, pop sau clasic. Set de tobe? ...sau 

butoaie? Alegerea este a ta! Vino la cerul de percuție! 

Trăiește-ți viața în ritmul tău! 

 

*La cerere, timpul acordat lecției pe săptămână se poate 

dubla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 
 
 
 
Pre IB - 
Mathematics 
 

 
 
 
 
Gabriela Lupu 
 

 
 
 
 
 

a X-a 
2h 

 

 

 

 

 

4000 RON / an în 2 

tranșe (2000 RON – 

termen 1 octombrie, 

2000 RON – termen 1 

februarie) 

 
 

The PRE IB - Mathematics Club is aimed at students in 

the 10th grade who wish to enroll in the IB Diploma 

Programme, which will be completed in two years within the 

International Baccalaureate. The curriculum follows the 

chapters studied in class for mathematics. The teaching of 

this subject is delivered in English. Students become 

familiar with the terminology, notations and the types of 

problems specific to each chapter, but they also move on to 

the types of problems and exercises encountered in the 

mathematics curriculum of the International Baccalaureate. 

This largely facilitates students' efforts to be admitted into 

the Diploma Programme. Also, the participation of the 

students in the PRE- IBDP course will significantly facilitate 

the learning of the mathematics concepts to be studied in 

the IB system, in grades 11 and 12. In the same sense, 

students will be prepared to use the computer, the GDC (a 

graphic calculator from Texas Instruments) with multiple 

functions in order to solve different types of problems that 

are included in the IB programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limba 
Japoneză 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alice 
Falcan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V - XII 
1h 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 RON/ an în 2 

tranșe (1000 RON – 

termen 1 octombrie, 

1000 RON – termen 1 

februarie) 
 

Cursurile de limba japoneză se adresează celor 
interesați de celebrele anime și manga, de muzica și 
cultura japoneză, dar și celor care doresc să se 
specializeze într-o disciplină mai rară și „exotică” pe piața 
educațională din România. Pe lângă beneficiile 
intelectuale aduse de studiul oricărei limbi străine, 
însușirea japonezei, în special, și   practica scrisului   
oferă o mai bună organizare mentală și autodisciplină. 
Studiul limbii japoneze presupune, în primul rând, 
învățarea a două silabare (un fel de alfabete), numite 
hiragana și katakana, care au fiecare 46 de semne. 
Cele două silabare reprezintă baza scrierii japoneze. 
După o perioadă de acomodare cu limba, se trece și   
la   studiul   kanji-urilor (ideograme) într-un ritm lejer și 
distractiv.   
Atelierele de limba japoneză presupun, după inițierea în 
scriere – hiragana și katakana – studierea manualului 
Minna no nihongo și a caietelor de gramatică, de 



 
 
 
 

exerciții lingvistice, de citire și de ascultare, tipărite în 
întregime în limba japoneză. De asemenea, copiii vor 
asculta CD-uri potrivit nivelului lor de limbă japoneză și 
vor putea viziona și mici filmulețe educative și amuzante. 
 

13. „ENIGMISTICA” 

BY AMADEUS IQ 

STIINTA 

JOCURILOR DE 

GANDIRE 

DISTRACTIVE 

www.amadeusiq.

ro 

 

 

Popescu Sanda 

Nicoleta 

http://www.ama

deusiq.ro/despr

e-2/echipa/ 

V - XII 

1h  

 

 

 

1750 RON/ an în 2 

tranșe (875 RON – 

termen 1 octombrie, 

875 RON – termen 1 

februarie) 

 

Obiective: dezvoltarea gândirii laterale și a perspicacității 

prin exersarea raționamentelor inductive, deductive, a 

creativității în găsirea și testarea unui număr record de 

soluții la o problemă (enigmă). Programa cuprinde: rebusuri 

animate, criptograme, ghicitori, puzzle, enigme despre 

lumea animalelor și a păsărilor; cele mai ciudate enigme 

ale omenirii; enigme matematice; enigme ale 

comportamentului uman; traseu cu enigme; jocuri – 

enigme; povesti – enigme; enigme la castel (serie de 

mistere de dezlegat). 

Cursul se organizează pentru grupe de minimum 5 

elevi. 

Toate materialele sunt asigurate de Amadeus IQ. 

14. „PLAYING 

PROJECT 

MANAGEMENT” 

BY AMADEUS IQ 

THINK SMART, 

BE COOL ! BE 

YOUR OWN 

PROJECT ! 

www.amadeusiq.

ro 

 

 

 

Popescu Sanda 

Nicoleta 

http://www.ama

deusiq.ro/despr

e-2/echipa/ 

 

 

V - XII 

1h 

 

 

 

1750 lei/an / elev 

în 2 tranşe (875 

RON - termen: 1 

octombrie; 875 

RON - termen: 1 

februarie) 

 

  

 

„PLAYING PROJECT MANAGEMENT” este un atelier 

interactiv care are ca obiectiv educarea cursanților in 

spiritul eficienței personale, ințelegand ca orice activitate pe 

care o intreprind este un proiect care trebuie sa țină cont de 

trei aspecte și anume costul, timpul si performanța 

(obiectivele /finalitațile). Metoda proiectului, jocul de rol, 

brainstorming, tehnica 3-6-5, conversatia, problematizarea 

si invatarea prin descoperire sunt modalitatile care vor duce 

la deprinderea abilitatilor de a gândi și derula un proiect in 

echipa, într-o maniera placută și interactivă. Vom parcurge 

aspectele esențiale in derularea unui proiect in echipă - 

Ideea proiectului, Resurse, Echipa, Planificarea, Lucru 

efectiv, Evaluare, Comunicare, Fund Raising si Negociere. 

In toata lumea, fie ca este vorba de lucrul in multinaționale 

sau afacere proprie oamenii lucreaza pe proiecte, așadar, 

este un avantaj pentru cei care au noțiunile și deprinderile 

de baza în ceea ce se numește project management. 

http://www.amadeusiq.ro/
http://www.amadeusiq.ro/
http://www.amadeusiq.ro/despre-2/echipa/
http://www.amadeusiq.ro/despre-2/echipa/
http://www.amadeusiq.ro/despre-2/echipa/
http://www.amadeusiq.ro/
http://www.amadeusiq.ro/
http://www.amadeusiq.ro/despre-2/echipa/
http://www.amadeusiq.ro/despre-2/echipa/
http://www.amadeusiq.ro/despre-2/echipa/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

KEN ACADEMY 

 

 

 

 

 

 

Luiza Apostu / 

Carmen 

Iorgulescu 

 

 

 

 

 

 

V - VI 

1h 

 

 

 

 

 

2690 RON / an în 2 

tranşe (1345 RON - 

termen: 1 

octombrie; 1345 

RON - termen: 1 

februarie 

 

Cursul se 
organizează pentru 
grupe de minimum 
10 copii. 

 

“Dacă-ţi place ceea ce faci, nu vei munci nici o singură zi 
din viaţa ta”, Confucius. 

CE FACEM la KEN? 

1. construim abilități antreprenoriale – acestea sunt 
abilități de viață ce au devenit obligatorii în zilele 
noastre. Ele pregătesc copilul pentru orice 
experiență viitoare va alege în viața de adult.  

2. dezvoltăm o mentalitate de învingător – copiii 
capătă încredere că își pot transforma visele în 
realitate prin proiecte antreprenoriale ce aduc plus 
valoare și învață cum să facă acest lucru 

3. dezvoltăm încrederea în forțele proprii și gândirea 
laterală orientată pe soluții  

4. îi învățăm valoarea banilor și să ia decizii înțelepte 
pe plan financiar  

“Antreprenoriatul nu este nici știință, nici artă. Este 
practică!”, spune Peter Drucker, și multă joacă, creativitate 
și acțiune, mai adăugăm noi, cei din echipa KEN Academy.    
CUM FACEM? Print-o curriculă 100% practică:  

● sesiuni de învățare prin joc (in sala de curs sau 
curtea scolii) 

● “invițati speciali” – antreprenori/ specialiști care 
împărtășesc din experiența lor 

● vizite în organizații - menite să ajute copiii în 
înțelegerea noțiunilor de afaceri 

● 1 eveniment tip Restaurant – copiii ocupă 
posturile de bucătari și ospătari, într-o 
experiența unică de a servi într-un restaurant 
adevărat, cu ustensile și preparate reale.  

● 3 târguri de vânzare – evenimentele sunt 
organizate și derulate de copii. Este calea cea 
mai potrivită de a deprinde experiențial 
elementele mixului de marketing, de a dezvolta 
abilități de vânzare și comunicare. În plus, 
profitul este al lor! 

Pentru a descoperi lumea KEN, vă invitam și pe canalele 
noastre de Youtube & Facebook 
(https://www.facebook.com/KenAcademy.org/) 

www.kenacademy.org 

https://www.youtube.com/watch?v=4RZ6b_-2_Fc
https://www.facebook.com/KenAcademy.org/?fref=ts


16. 

 

Kyokushin 

Karate 

 

Alexandru 

Lungu, 

Nicolae 

Stoian 

 

V- XII 

1h 

 

 

1200 lei / an şcolar 

în 

2 tranşe (600 

RON - termen: 1 

octombrie; 600 

RON - termen: 1 

februarie) 

 

Antrenamentele de Kyokushin Karate se concentrează 

atât pe dezvoltarea la nivel psihic, cât și fizic. Scopul 

cercului de Kyokushin Karate este de a forma sportivi 

buni, atât în ceea ce privește interpretările efective de 

mișcări, dar și la nivelul performanței individuale. 

Programul cursului combină toate beneficiile de arte 

marțiale tradiționale (disciplina, curtoazie, auto-control, 

încredere, concentrare și muncă în echipă) cu 

avantajele unui program eficient de auto-aparare 

(cresterea gradului de conștientizare, de sigurantă și 

diferite practici de auto-aparare). 

În activitatea noastră noi urmăm programa de   

examinare japoneză a Kyokushinkaikan IKO din Tokyo, 

iar pregătirea se face pe etape de câteva luni la început, 

finalizate cu examene de centură. Suntem afiliați la 

Federația Română de Arte Marțiale de Contact și 

participăm la evenimentele organizate de aceasta: 

competiții, stagii de pregătire, demonstrații, examene de 

centură etc. 

nicolaestoian.ro 

https://vimeo.com/115905777 

Cupa "Micii Samurai": 

http://www.youtube.com/watch?v=KpgZKFd63ec  

Examen de centură: 

http://www.youtube.com/watch?v=LpjpzVW4ioM 

17. 

ZUMBA® 
Perfect For 
Everybody and 
every body! 

 

Paula Stoia 
V - XII 

1h 

1400 lei / an şcolar în 

2 tranşe (700 RON - 

termen: 1 octombrie; 

700 RON - termen: 1 

februarie) 

 

IN FIECARE VINERI 
How It Works 

The design of the class introduces easy-to-follow 

Zumba® choreography that focuses on balance, range of 

motion and coordination. Come ready to sweat, and 

prepare to leave empowered and feeling strong. We take 

the "work" out of workout, by mixing low-intensity and high-

intensity moves for an interval-style, calorie-burning dance 

fitness party. Once the Latin and World rhythms take over, 

you'll see why Zumba® classes are often called exercise in 

disguise. Super effective? Check. Super fun? Check and 

check.  

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=LpjpzVW4ioM


Benefits 

Helps develop a healthy lifestyle and incorporate fitness as 

a natural part of children's lives by making fitness fun. 

Classes incorporate key childhood development elements 

like leadership, respect, teamwork, confidence, self-

esteem, memory, creativity, coordination, cultural 

awareness. A total workout, combining all elements of 

fitness – cardio, muscle conditioning, balance and flexibility, 

boosted energy and a serious dose of awesome each time 

you leave class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 
 
 

 
 

Robotică 
Educaţională 

Seniori 
 
 
 

SĂ NE 
DEZVOLTAM 
ODATĂ CU 

TEHNOLOGIA! 
 
 
 

Asociația de 
Robotica 

Educațională și 
Știință WRO 

 
 

Iulia Sirbu 

V - XI 

1h 

1980 / an şcolar 

 în 2 tranşe  

 

(990 RON/ - termen: 

1 octombrie;  

990- RON - termen: 1 

februarie) – 

 

cu LEGO® 

Mindstorms Education 

EV3 asigurat de 

organizator 

 

Cursul de robotica, bazat pe tehnologiile şi metodologiile 

LEGO® Education, propune un  mod de învățare interactiv 

(utilizând cele mai noi și mai moderne resurse 

educaționale), care asigură implicarea efectivă a elevilor în 

procesul de educare, încurajând gândirea creativă și 

comunicarea eficientă, folosind un limbaj tehnic și științific. 

 

Elevii vor fi încurajați să lucreze în echipă, să coopereze, 

să comunice și să argumenteze soluții, să facă schimb de 

idei pentru a finaliza proiectarea și construcția roboților 

programabili (folosind motoare, senzori, roți, componente 

tehnice, etc.) 

 

Pe parcursul cursului de robotică, elevii vor dobândi 

cunoștințe de informatică, matematică, fizică și 

tehnologie. În urma cursului de Robotică educațională, 

elevii vor putea: Proiecta și construi roboți programabili 

folosind motoare, senzori, roți, roți dintate, osii și alte 

componente tehnice; Construi, testa, repara și reface 

modelele pentru a îmbunătăți performanța robotului; 

Comunica în mod eficient utilizând un limbaj științific și 

tehnic; Folosi robotica in aplicațiile din lumea reală; Înțelege 

concepte noi cum ar fi sisteme, tipare, structura și funcția și 

gândirea logică; Înțelege concepte de bază ale tehnologiei; 

Înțelege rolul invenției. inovării și experimentării în 



www.wroromania
.ro 

 
 
 

rezolvarea problemelor; Planifica și gestiona activități 

pentru a dezvolta o soluție sau pentru a finaliza un proiect, 

etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hkN_DObmh1c&t=22s 

 

Cunoștințele acumulate în cadrul cursului vin în 

sprijinul elevilor care își propun să participe la 

competiții naționale și internaționale de renume ca: 

World Robot Olympiad, First Lego League, etc. 

Performante: World Robot Olympiad Romania 2017 Locul 

III Categoria Standard 1 – Primar; invitatie Concurs 

international FLL IOC 2017, Bath UK, World Robot 

Olympiad Romania 2018 Locul III Categoria Standard 1 – 

Primar; World Robot Olympiad Romania 2018 Locul III 

Categoria Open – Creativitate; invitatie World Adolescent 

Robot Contest 2018 (WARC 2018) in Guiyang City, China;  

World Robot Olympiad Romania 2019 Locul III Categoria 

Open – Creativitate Junior; invitație la WRO Friendship 

Invitational 2019, Aarhus Danemarca 

https://www.youtube.com/watch?v=dFG12RtNSHc 

 

 Echipamente necesare: 

 

− Set Educațional Lego Education Mindstorms 

NXTEV3 asigurat de organizator (1 set pentru 

fiecare echipă de 3 elevi) 

− Laptop propriu participant (min 1 laptop pentru 

fiecare echipă de 3 elevi). 

 

Cursul se organizează pentru grupe de minimum 6 

elevi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hkN_DObmh1c&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=dFG12RtNSHc


19. 

 

 

      

 

 

 

Copiii devin 

creatori de 

tehnologie! 

 

 

 

     

 

CodeSchool.ro 

Descriere cursuri 

 

 

 

 

Alin Chiriac 

 

 

 

 

V - VIII 

1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 lei/ an şcolar în 

2 tranşe (1000 RON - 

termen: 1 octombrie; 

1000 RON - termen: 

1 februarie) 

 

 

 

Noi credem ca 

programarea este o 

superputere! 

Profesiile viitorului vor avea 

o mare componentă legată 

de tehnologie, așa că trebuie 

să pregătim generațiile care 

vin pentru cariere care acum 

nici nu există. Acesta este motivul pentru care Adfaber a 

creat Code School, clubul de tehnologie prin care copilul 

tău poate dobândi cunoștințele din domeniul IT și știintele 

exacte de care va avea nevoie, indiferent de profesia pe 

care o va alege. 

În cadrul clubului, elevii vor învăța să devină creatori și nu 

consumatori de tehnologie! Își vor crea propriile jocuri, 

aplicații sau site-uri web. Astfel, ei își dezvoltă creativitatea, 

capacitatea de înțelegere și de analiză, dar și să lucreze în 

echipă. 

Activități urmărite: 

1. Programare și Robotica - Elemente de gândire 

computațională, Dezvoltarea aplicațiilor de Mobil 

(Android), Dezvoltare Site-uri WEB (HTML), Limbaje de 

programare propuse: HTML, CSS, Java Script, Python, 

C++); Robotică Arduino, Microbit Master. 

2. Elemente de utilizare a computerului - Cunoașterea unui 

sistem de operare, Cunoașterea browser-ului (tipuri, funcții, 

elemente, plug-ins, istoric, descărcări). Lucrul în Google 

Chrome (Gmail, Google Drive), Prima mea adresă de e-

mail și alte noțiuni utile; 

3.  Elemente de etică, responsabilitate și securitate online 

Code School Clubs este cel mai mare club de tehnologie 

din țară. Cursurile noastre sunt predate în cele 10 orașe 

partenere de către traineri specializați, ghidați de aceeași 

pasiune: tehnologia.  

Cursul se organizează pentru grupe de minimum 8 

elevi. 

http://codeschool.adfaber.org/
https://drive.google.com/file/d/1-0c5t8GQ0egG30v9eAruMsZss_LIjc6V/view?usp=sharing
http://adfaber.org/
http://codeschool.ro/
http://codeschool.ro/


 


