
   

 

   

 

 

BROȘURĂ CERCURI (an școlar 2022-2023) 

Clasele Pregătitoare – IV 
 

 

Nr.crt. Denumirea 

cercului 

Profesorul Clasa Descrierea cercului 

1.  

Ce se întâmplă în 

natură ? 
Roxana Ilie 

Preg.-I 

1 

ședință*/săpt 

 

Curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere sunt specifice elevilor din clasele primare. Dacă 

vrei să afli ,,De unde vine ploaia?”, cum s-au format munţii, cum cresc şi se dezvoltă 

plantele, cum trăiesc animalele în diferite medii de viaţă sau ce resurse ne oferă natura, 

cum le utilizează oamenii în folosul lor, care este locul nostru în Univers, vă aştept, dragi 

elevi, la cercul ,,Ce se întâmplă în natură?”. Totul se va desfăşura într-o atmosferă 

plăcută, în care veţi putea pune întrebări, veţi propune teme pentru cercetare şi 

descoperire. Vă aştept să descoperim împreună lucruri uimitoare despre natura care 

ascunde multe mistere. 

2.  

Învăţăm  

jucându-ne 
Marina Mihală 

Preg.-I 

1 ședință/săpt 

Jocul didactic facilitează procesul de asimilare, de fixare şi de consolidare a 

cunostinţelor, a relaţiilor de cunoaştere a adevărurilor, iar, datorită caracterului său 

formativ, influenţează dezvoltarea personalităţii. Cercul „Învăţăm jucându-ne’’ este un 

program de jocuri didactice la disciplinele comunicare în limba română, matematică şi 

dezvoltare personală, prin care voi antrena operaţiile gândirii elevilor, se va dezvolta 

spiritul de echipă, va fi asigurat un climat favorabil pentru o însuşire rapidă şi temeinică 

a cunoştinţelor. În cadrul cercului, voi folosi jocuri didactice, precum: plicul cu fapte 

bune, roata emoţiilor exprimate, prietenul secret, cum se scrie?, găseşte locul potrivit, 

trenuleţul semnelor de punctuaţie, construieşte după model, adevărat sau fals, găseşte 

mai multe înţelesuri, caută soluţia potrivită etc. Interesul pentru activitatea ludică va 

declanşa un efort susţinut din partea tuturor elevilor, indiferent de nivelul dezvoltării sau 

pregătirii lor. 



   

 

   

 

3.  

Phinnie-Teammie Laura Andrieș 
I 

1 ședință/săpt. 

- Bună, dați-mi voie să mă prezint! Sunt Phinnie-Teammie, prietenul vostru. Phinnie – 

pentru că sunt cel mai bun prieten al lui Phineas (îl cunoașteți – personajul de desene 

animate care pune totul sub lupă și găsește tot felul de căi de rezolvare a problemelor) 

și Teammie – pentru că îmi place să lucrez în echipă. (V-ați prins? Team – echipă.) 

Chiar azi mi-a venit ideea să facem împreună o echipă de cercetători. Ce ziceți? Știți și 

voi cât sunteți de curioși, așa că, cercetând cum funcționează și cum se organizează 

lumea în care trăim, putem să ne mai completăm profilul cu niște aptitudini: capacitatea 

de raționament, concentrarea și focalizarea, participarea voluntară, stabilirea unui 

obiectiv, ascultarea activă, spiritul de cooperare, asumarea riscului, dar și a 

responsabilității. Hai! Aștept să lărgim echipa! Pe curând! 

4.  

Evrika! Ioana Vasile 

P-I 

1 ședință/săpt. 

 

II-IV 

1 ședință/săpt. 

Aerodinamică, portanță, flotabilitate, imersiune, gravitaţie, inerție... sună pretenţios... 

chiar exagerat... Atunci să încercăm altfel: Vreau să zbor, La plimbare pe lac, De sus în 

jos sau invers. Parcă e altceva! Deşi, stând şi analizând, până la urmă e cam acelaşi 

lucru, povestit însă de un copil curios. Şi când te gândeşti la toate „De ce?”- urile copiilor, 

multe şi-ar găsi răspunsul aici. Unde mai pui că micuţul şi-ar construi singur un avion 

care chiar zboară, o ambarcaţiune care chiar ar pluti, un ansamblu de obiecte care să 

se propulseze unele pe altele... Şi apoi să mai şi înţeleagă cum funcţionează toate 

astea! 

Evrika!... Mai bine hai să ne apucăm de treabă! 

5.  

Brainiac Maria Badea 
P 

1 ședință/săpt. 

Capacitatea de concentrare este esențială în procesul de dezvoltare a copilului, 

deoarece face procesul învățării mai ușor pentru el și îl ajută să își atingă potențialul 

maxim. Totodată, este și una dintre abilitățile cu care cel mic are cel mai mult de furcă 

și care, deși pare greu de educat, poate fi incurajată cu ușurință în comportamentul și 

gândirea copilului încă de când este mic. 

Concentrarea este definită ca abilitatea minții de a-și îndrepta toate gândurile spre un 

singur lucru/o singură activitate. 

Copilul are probleme în a se concentra un timp îndelungat asupra unui lucru sau a unei 

sarcini care îi este atribuită, mai ales atunci când aceasta nu face parte din aria lui de 

interese sau nu are o plăcere deosebită în a o realiza. 

În cadrul acestui cerc ne propunem să lucrăm foarte multe și atractive exerciții și jocuri 

cognitive care să îl ajute să se concentreze asupra unui lucru, fără ca ceva din jur să îi 

distragă atenția și să-i perturbe activitatea. Acest lucru îi va asigura succesul la 



   

 

   

 

concursurile școlare, la testele susținute de-a lungul anului școlar, când vor obține 

rezultate foarte bune, fără a face greșeli simple, de neatenție, dar care cântaresc atât 

de greu în punctaje. 

Pe lângă exercițiile de atenție și de concentrare, vom aborda foarte multe exerciții de 

memorie, un proces cognitiv esențial în acumularea de cunoștințe și căruia, în ultimii 

ani, nu i s-a acordat importanța cuvenită, tocmai pentru că este un proces dificil. 

6.  

Jocul „De-a 

Joaca” 
Stela Vizireanu 

Preg- I 

1 ședință/săpt. 

Jocul “De-a Joaca” este un lucru cât se poate de serios, pentru că vom învăţa să ne 

jucăm pur şi simplu. Vor fi jocuri de recreere şi deconectare în care copiii interacţionează 

unii cu ceilalţi sau în care vor fi puşi în situaţii concrete decizionale. Activitatea se 

bazează pe organizarea unor jocuri sociale, constructive, fantastice sau de mişcare. 

Important este că jocurile îi vor ajuta pe cei mici să înveţe să respecte regulile, să-şi 

impună dorinţele, să-şi controleze emoţiile. Tot în joacă vor afla cum să-şi stăpânească 

nerăbdarea sau cum să-şi învingă timiditatea. 

7.  

TIC Pitic Stela Vizireanu 
Preg 

1 ședință/săpt. 

Jocurile pe calculator sunt un mediu favorabil pentru învăţarea activă a copilului 

deoarece contribuie la creşterea încrederii şi stimei de sine a acestuia. La „TIC Pitic” 

vom îmbina atracţia copiilor pentru noua tehnologie cu pasiunea lor pentru jocurile 

interactive. Vor învăţa, în joacă, să utilizeze diverse programe simple şi vor putea să 

descopere şi alte caracteristici ale PC-ului. Vor accesa jocuri diverse ce exersează 

atenţia, viteza de reacţie, memoria, gândirea, imaginaţia, inteligenţa vizuală şi chiar 

limbajul. 

(NU se RECOMANDĂ înscrieri în timpul anului şcolar!) 

8.  

TIC Pitic Stela Vizireanu 
I 

1 ședință/săpt. 

Jocurile pe calculator sunt un mediu favorabil pentru învăţarea activă a copilului 

deoarece contribuie la creşterea încrederii şi stimei de sine a acestuia. La „TIC Pitic”  

vom îmbina atracţia copiilor pentru noua tehnologie cu pasiunea lor pentru jocurile 

interactive. Vor învăţa, în joacă, să utilizeze diverse programe simple şi vor putea să 

descopere şi alte caracteristici ale PC-ului. Vor accesa jocuri diverse ce exersează 

atenţia, viteza de reacţie, memoria, gândirea, imaginaţia, inteligenţa vizuală şi chiar 

limbajul. 

(NU se RECOMANDĂ înscrieri în timpul anului şcolar!) 



   

 

   

 

9.  

TIC Junior Stela Vizireanu 
II-III 

1 ședință/săpt. 

Jocurile pe calculator sunt un mediu favorabil pentru învăţarea activă a copilului 

deoarece contribuie la creşterea încrederii şi stimei de sine a acestuia. La „TIC Junior” 

vom îmbina atracţia copiilor pentru noua tehnologie cu pasiunea lor pentru jocurile 

interactive. Vor învăţa, în joacă, să utilizeze diverse programe simple şi vor putea să 

descopere şi alte caracteristici ale PC-ului.  

(NU se ACCEPTĂ înscrieri în timpul anului şcolar!) 

10.  

Master TIC Stela Vizireanu 
IV 

1 ședință/săpt. 

Ne-am jucat la TIC Pitic, ne-am antrenat la TIC Junior, este timpul pentru... Master TIC. 

Doar pentru elevii claselor a IV-a, doar pentru elevii care stăpânesc deja programul de 

editare Microsoft Word precum şi alte tehnici on-line informaţionale de comunicare, doar 

pentru elevii pasionaţi, propun un cerc în cadrul căruia să reuşim să realizăm prezentări 

pe diverse teme studiate la ore, în special la ştiinţe, istorie şi geografie. Pe lângă 

tehnicile specifice aplicate, „studenţii” de la Master TIC vor învăţa şi criteriile de bază 

despre alcătuirea şi conţinutul unei prezentări. 

(NU se ACCEPTĂ înscrieri în timpul anului şcolar!) 

11.  

Limba Română-

aprofundare și 

dezvoltare 

Dan Epure 
II  

1 ședință/săpt. 

Limba română este o limbă “dulce şi frumoasă”, dar deloc uşoară. Pe parcursul unui an 

școlar, ritmul de lucru sau anumiți factori care influențează activitatea cognitivă, pot 

determina o slabă aprofundare a anumitor cunoștințe. Pentru a evita acumularea unor 

asemenea goluri,  în cadrul cercului de Limba română – aprofundare  vom lucra cât mai 

multe exerciții care să asigure o exprimare corectă atât în scris, cât și oral. Cercul 

propune exerciții diversificate de punctuație, de ortografie, de abordare a textelor literare 

prin extragere de informații esențiale, de vocabular, de povestire, de argumentare și de 

exprimare a propriilor păreri în legătură cu tema textului. 

Alina Hrițcu 

III  

1 ședință/săpt. 

Ileana Vâlvoi 
IV 

1 ședință/săpt. 

12.  

Limba Română- 

pregătire pentru 

concursuri 

Andreea Oprea 

II 

1 ședință/săpt. 

 

Se spune că „Limba română este comoara fără cheie.” Şi totuşi, ar putea exista o cheie 

care să ne ajute să descoperim această comoară... Dacă eşti creativ, ai o imaginaţie 

bogată, iar exerciţiile provocatoare îţi stârnesc interesul, 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 antrenante care te vor învăţa cum să descifrezi 

tainele limbii române şi te vor pune faţa multor provocări lingvistice. Îmbinând metodele 

de lucru moderne cu cele tradiționale, alternând jocul cu exercițiul sau cu studiul 

individual, cercul se adresează tuturor copiilor care doresc să obțină performanță sau 

doar să mai zăbovească o vreme prin fascinanta lume a cunoașterii din dorinţa de a 

găsi cheia comorii. 

Anda 

Grigorescu 

III 

1 ședință/săpt. 

 

Alina Toma 
IV 

1 ședință/săpt. 



   

 

   

 

13.  Matematică-

aprofundare și 

dezvoltare 

Roxana Ilie 
II  

1 ședință/săpt. 

Matematica este considerată de unii dintre elevi ca o cursă cu obstacole sau un teritoriu 

greu de cucerit. Exerciţiile şi, mai ales, problemele sunt tratate cu teamă şi cu 

neîncredere. Aprofundarea exerciţiilor şi a problemelor prin „antrenamente” 

suplimentare îi poate face pe elevi să abordeze matematica cu mai mult curaj, fără 

crispare, ajutându-i astfel să asimileze, să consolideze numeroase noţiuni şi să înlăture 

barierele care făceau din matematică o disciplină greu accesibilă. 

Daniela 

Vlădeanu 

III  

1 ședință/săpt. 

Alina Toma 
IV  

1 ședință/săpt. 

14.  Matematică- 

pregătire pentru 

concursuri 
Roxana Ilie 

 

II  

1 ședință/săpt. 

Matematica e ca urcuşul pe munte: efortul e răsplătit de privelişti măreţe. Ascensiunile 

în matematică sunt frumoase dacă reuşeşti să savurezi bucuria confruntărilor, fără să 

renunţi la cea mai mică dificultate întâmpinată, descoperind căi de acces proprii. La 

Cercul de pregătire pentru concursuri sunt aşteptaţi toţi copiii cu minţi iscoditoare, 

încrezători în forţele lor şi dornici de a înţelege diversitatea modalităţilor de rezolvare. 

Puteţi deveni exploratori neînfricaţi ai acestui domeniu depăşind preocupările doar 

pentru algoritmii de rezolvare şi exersându-vă ingeniozitatea, perspicacitatea, gândirea 

critică, ideile sclipitoare. 

Anda 

Grigorescu 

 

III  

1 ședință/săpt. 

15.  

Centrul SEB de 

EXCELENȚĂ în 

MATEMATICĂ 

Maria Catrava 
IV  

2 ședințe/săpt. 

Acest cerc se adresează 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.  

16.  

Corpul uman pe 

înțelesul celor mici 

Anda 

Grigorescu 

Preg- I 

1 ședință/săpt. 

“Ce se întâmplă cu mâncarea când ajunge în stomac?” “De ce mă doare gâtul?”, “Ce 

mă ajută să merg?””. Dacă ți-ai pus vreodată aceste întrebări sau ai încercat să 

găsești răspuns la altele legate de corpul uman, atunci te aștept cu drag, micule 

învățăcel, la acest cerc! Aici, nu numai că vom descoperi o parte dintre misterele pe 

care le ascunde această “mașinărie” uimitoare, ci vom învăța și multe lucruri despre 

acordarea primului ajutor. 



   

 

   

 

17.  

Fascinantele 

bogății ale 

României – 

patrimoniu 

UNESCO 

 

Anca Hera 
Preg- IV 

1 ședință/săpt. 

Patrimoniul României este moștenirea istorică primită de la multele generații care au 

trăit înaintea noastră pe aceste meleaguri. Toate aceste frumuseți renumite – culturale, 

cât și naturale – sunt ca niște comori vechi ce trebuie cunoscute, înțelese și iubite.  

Cetăți dacice, biserici fortificate, păduri seculare, meșteșugul ceramicii, Delta Dunării, 

colindatul, Călușul, meșteșugul țesutului, semne și simboluri - sunt doar câteva dintre 

fascinantele bogății ale României, ce merită cunoscute și protejate cu căldura afecțiunii 

noastre. Haideți să aflăm de ce este România unică! 

18.  
Împărăția 

poveștilor 
Anca Hera 

P- IV 

1ședință/săpt. 

Împărăția poveștilor vă invită la o călătorie în care să visezi cu ochii deschiși la locuri 

minunate, întâmplări nemaiauzite, eroi  vrednici și personaje năstrușnice. 

Veți asculta povești vechi de când lumea – pentru a pătrunde în gândirea curată a 

oamenilor de altădată, povești istorice – în care se cuibărește trecutul neamului tău, sau 

povești rumene, proaspăt ieșite din tipar – care să arate bucuriile de astăzi. Toate 

acestea au un înțeles tainic - pentru că de n-ar fi, nu s-ar povesti – înțeles care abia 

așteaptă să fie iscodit. Să purcedem! 

19.  

 

Cristina Durică 
Preg- I 

1ședință/săpt. 

Tărâmul poveștilor este o incursiune în lumea minunată a istorisirilor de orice fel, într-o 

lectură interactivă care îi va ajuta pe copii să învețe adevărate lecții de viață, le va 

stimula imaginația și le va dezvolta abilitățile de comunicare.  

Scopul atelierului este să îi familiarizeze pe cei mici cu cât mai multe tipuri de povești 

(basme, legende, povești fantastice, terapeutice, benzi desenate sau cele scrise pentru 

copiii zilelor noastre), să le dezvolte creativitatea și, de asemenea, să le formeze simțul 

estetic și cultura vizuală. 

*poveștile prezentate copiilor vor fi exclusiv sub formă de carte tipărită 

20.  

Atelier de scriere 

creativă 
Cum se scrie o 

poveste? 

Cristina Durică 
III-IV 

1 ședință/săpt. 

Un atelier de încântat imaginația. Vom afla care sunt elementele unei povești, cum se 

construiește un personaj, un fir narativ sau un final atipic. Ne vom antrena creativitatea, 

vom face jocuri de cuvinte, vom transforma idei năstrușnice în povești memorabile. 

21.  Lectură  
Daniela 

Vlădeanu  

I-IV  

1 ședință/săpt. 

Lumea cărţilor este una minunată! Lectura este cea care deschide drumurile către 
celelalte discipline şi care formează oamenii din punct de vedere cultural, lingvistic şi 
emoţional. Lectura independentă te ajută să te bucuri de profunzimea aventurii și să 
descoperi plăcerea cititului.  
Vrei să te exprimi mai frumos, să ai un vocabular bogat, să îți dezvolți imaginația și 

creativitatea? Te aștept la cercul de lectură! 



   

 

   

 

22.  

Ghici ce vom 

sărbători azi! 

 

Iulia Panait 
Preg-I 

1 ședință/săpt. 

Ce vom face? Punem sub lupă calendarul Zilelor Naționale și Internaționale și alegem 

cele mai interesante evenimente. 

Activitățile propuse le vor asigura copiilor o călătorie prin domenii diferite: vom marca 

Ziua Internațională a Matematicii făcând cunoștință cu cei mai mari matematicieni ai 

lumii sau vom rezolva cele mai interesante probleme de logică și perspicacitate, sau 

Ziua Mondială a Scriitorilor așternând pe foaie cele mai inspirate povești și poezii, sau 

de ce nu, vom descoperi cine a fost Neil Armstrong cu ocazia Zilei Internaționale a 

Aviației și Cosmonauticii. Neil Armstrong? Dar cine a fost Louis Armstrong? Vom afla 

de Ziua Internațională a Muzicii. 

Nu vom uita nici de evenimentele amuzante din timpului anului, cum ar fi Ziua Salutului, 

Ziua Dicționarului, Ziua Origami, Ziua Copiilor Inventatori sau Ziua Ochelarilor de soare, 

urmând să le celebrăm prin activități specifice. 

Discipline integrate: Comunicare în limba română, Matematică, Explorarea mediului, 

Arte vizuale, Muzică. 

23.  

Le français  pour 

les petits 

 
Lavinia Pavel 

III- IV 

1 ședință/săpt. 

Acest cerc are ca scop dezvăluirea unei lumi aparte, Franţa. Aşadar, temele propuse 

vor creiona universul francez/ francofon in ansamblul său, prin ludic. Elevul va descoperi 

eleganţa dar şi complexitatea acestei idiome prin intermediul chestiunilor de vocabular, 

particularităţilor lingvistice, noţiunilor bazice de gramatică. Exerciţiile de dicţie, actele de 

limbaj, elementele de cultură şi de civilizaţie vor fi, de asemenea, parte din acest proiect. 

Pe toate, elevul şi le va insuşi prin joc, cântec, vizionare de scurt metraje tematice si 

conversaţie scurtă, pe subiecte prestabilite. 

24.  
Deutsch 

Interaktive  
Ingrid Drăgan 

Preg-II 

1 ședință/săpt. 

Jocul didactic și exercițțile interactive reprezintă modul natural de învățare al copiilor – 

Încă de la naștere, joaca reprezintă un aspect fundamental al dezvoltării intelectuale, 

emoționale, sociale și fizice a copiilor. Prin acest cerc se vor face jocuri didactice din 

cele mai diverse domenii potrivite vârstei, ce vor îmbogăți vocabularul, vor insufla 

copiilor plăcerea pentru limba germană, dar vor și spori creativitatea. De asemenea, 

vom viziona scurte filme sau desene animate în limba germană menite să îi familiarizeze 

pe copii cu pronunția. 

25.  Deutsch für Kinder  Ingrid Drăgan 
III-IV 

1 ședință/săpt. 

Prin intermediul jocurilor, cântecelor, scurtelor vizionări, lecturarea unor texte, dar și 

exercițiilor și sarcinilor de lucru, elevii se vor familiariza cu limba, cultura şi civilizația 

germană, dar vor descoperi și lumea înconjurătoare, vor învăța să coopereze, și să-și 

dezvolte creativitatea dar și să-și exprime sentimentele în limba germană. 



   

 

   

 

26.  España en vivo Lavinia Pavel 

III-IV 

1 ședință/săpt. 

 

Activitățile din cadrul cercului de limba spaniolă au ca obiectiv descoperirea lumii 

hispanice, prin activitati ludice. Temele propuse se succed de la simplu la complex, 

permiţând elevului să treacă la un alt nivel de cunoaștere. Astfel, pe lângă chestiuni de 

vocabular vor exista elemente de cultură și civilizaṭie, acte scurte de limbaj și notiuni 

bazice de gramatică. Pe toate, elevul și le va însuși prin joc, cântec, vizionare de 

materiale, conversaṭie relativ scurtặ (A1.1/A1.2). 

27.  
Vocabulary 

Rock ’N’ Roll 

Alexandra 

Popescu 

I-II 

1 ședință/săpt. 

Copiii cresc, se dezvoltă și dobândesc abilități prin joacă. Joaca este activitatea pe care 

micuții o fac în mod natural, spontan și cu cea mai mare plăcere. La cercul “Vocabulary 

Rock 'N' Roll” ne jucăm... și învățăm! Cercul se adresează micuților dornici să învețe 

limba engleză prin multă joacă și voie bună și implică un set de jocuri didactice 

interactive precum board games, dice games, spelling games, ball games și nu numai, 

menite să le îmbogățească acestora vocabularul și cunoștințele de limbă străină.  

28.  
Discover the 

World 

Alexandra 

Popescu 

III-IV  

1 ședință/săpt. 

 

În cadrul acestor ore de cerc, copiii vor porni într-o călătorie virtuală în jurul lumii şi vor 

vizita diferite locuri, pentru a descoperi civilizaţia şi obiceiurile diverselor popoare. Astfel, 

prin intermediul jocurilor, cântecelor, conversaţiilor şi vizionării de scurte materiale, 

aceştia îşi vor forma o viziune de ansamblu asupra continentelor, ţărilor şi a lumii 

înconjurătoare, îmbogăţindu-şi, în  acelaşi timp, vocabularul şi cunoştinţele de limba 

engleză.  

29.  Let’s Get Handy! Maria Badea 
P-I 

1 ședință/săpt. 

În cadrul acestui cerc vom realiza diverse obiecte din hârtie și alte materiale naturale, 

fiind menit să dezvolte imaginația, să ajute la responsabilizare și determinare, prin 

terminarea unui lucru început, să dezvolte latura artistică și bucuria unui obiect făcut de 

tine. În plus, lucrările vor fi valorificate prin utilizarea unor tehnici și metode de învățare 

în limba engleză.   

30.  

English Speaking  

Club  
Let’s speak and have 

fun! 

 

 

Bianca Stoica 

II-IV 

1 ședință/săpt. 

 

Acest club este pentru tine dacă vrei să îți îmbunătățești abilitățile conversaționale, 

fluența și încrederea de sine, să îți organizezi și să îți exprimi ideile mai bine, să îți  

îmbunătățești  cultura generală printr-o varietate de subiecte interesante (sport, modă, 

știință, Univers, gadgets, hobby-uri, gastronomie, petreceri, jucării etc.), concursuri și 

povesti (”Tell me a good joke!”; ”Ask me a question!”), funny games (”The ice cap”; ”Can 

I tell you a secret?”; ”Talk and draw!”; ”The relay” etc.), sketches, dialogues etc. Haideți 

să vorbim în engleză și să ne distrăm! 



   

 

   

 

31.  Storytelling Club Bianca Stoica 
Preg.- I 

1 ședință/săpt. 

Dacă vrei să te distrezi și printr-o medodă unică, dinamică, bazată pe jocuri de rol, 

drama, imagini, craft-uri (ex. ”My favourite character”), jocuri de vocabular (”The funny 

basket”; ”Stepping stones”),desene ale hărții poveștii, prin imitare, inovare și creativitate, 

dacă vrei să îți dezvolți abilitatea de a citi, de a scrie și de a-ți crea propriile povești  prin 

intermediul jocurilor (”!Stop Story!”; The desert island” etc.), atunci acest club este 

pentru tine. De asemenea, poți să îți îmbunătățești într-un mod distractiv vocabularul, 

creativitatea și încrederea de sine. 

32.  Let’s Get Green! Bianca Stoica 
II-IV 

1 ședință/săpt. 

Acest club este pentru copiii care iubesc natura și care, prin intermediul activităților 

distractive, creative, vor sa afle o mulțime de lucruri interesante despre ecologie și 

protecția   mediului înconjurător. Distracția va fi asigurata în cadrul  jocurilor ecologice, 

activitătilor eco-quizz, prin realizarea  craft-urilor din materiale reciclabile, tablouri din 

flori și plante presate, jocurilor de rol, activităților senzoriale de tip,,hands on,, (,, My eco 

friendly flower pot"), concursurilor distractive(,, How green are you? "), expozițiilor foto 

și de produse realizate din materiale reciclate și multe alte surprize. Vino sa te distrezi 

si sa afli dacă ești un Eco Warrior sau un Planet Perfectionist!  

33.  
Asian Culture in 

English! 

Lucreția  

Gabroveanu 

II-IV 

1 ședință/săpt. 

Îți plac animeurile, personajele haioase și super eroii din poveștile japoneze? Atunci 

alătură-te cercului de cultură asiatică, unde vom descoperi o multime de lucruri 

interesante și distractive despre Asia, în special Japonia, China si Korea de Sud – limba, 

cultura, arta, muzica și jocuri cu totul speciale vor fi prezentate in limba engleză. Așadar 

poți exersa și engleza, învățând despre aceste țări si despre un continent cu totul aparte!  

34.  
English 

Conversation Club 

Lucreția 

Gabroveanu 

Preg-I 

1 ședință/săpt. 

Suntem mici, dar asta nu ne împiedică să învățăm o limbă străină. Din contră, o învățăm 

mai repede și mai ușor la vârsta noastră! Haideți să ne înscriem la cercul de conversație 

in limba engleză. Aici vom învăța să comunicăm cu mai multă ușurință cu profesorii, 

colegii, prietenii noștri în engleză, pe diferite teme prin jocuri, prezentări, role-playing și 

discuții.  Va fi clubul micilor englezi!  

35.  Pictură 
Cristina 

Grigoroiu 
Preg.-IV 

Pictura este una dintre cele mai vechi expresii artistice umane şi cea mai creativă formă 

de artă. În cadrul acestui cerc vom studia diferite tehnici de lucru (de la pictura în 

tempera şi acrilic, la tehnici mixte sau colaj) şi diverse stiluri de pictură. Astfel, prin 

lucrările realizate, elevii îşi valorifică creativitatea şi aptitudinile artistice. 



   

 

   

 

36.  Arts&Crafts 
Cristina 

Grigoroiu 

Preg.-IV 

 

Daca vrei să experimentezi alături de colegi tehnici noi de lucru: desenul în tuş, ilustraţia 

grafică, pictura pe diferite suporturi ( hârtie, pânză, zid, plastic şi obiecte din lut), modelaj 

(plastilină, papier mache şi caolin), decupare, lipire şi confecţionare de obiecte artistice 

din hârtie (ornamente de Crăciun, măşti) sau din materiale neconvenţionale foarte 

variate (decupaje din reviste, obiecte mici din plastic, lemn, materiale textile), vino la 

cercul de Arts& Crafts! În cadrul acestui cerc, elevii îşi dezvoltă îndemânarea şi gustul 

estetic; această activitate dă frâu liber creaţiei şi fanteziei. 

37.  

Cor 

 

Carina Lovin 
Preg. -IV 

1ședință/săpt. 

Copiii care cântă sunt mai aproape de soare” (George Enescu) 

Nimic nu poate fi mai frumos decât să cânți, să îți faci prieteni și să strălucești pe scenă! 

Vei învăța o mulțime de lucruri, vei deveni empatic, atent, disciplinat, vei învăța să asculți 

și vei realiza că munca în echipă te poate face cu adevărat fericit! 

Aplauzele publicului vor fi nelipsite la spectacolele pe care le vom pregăti împreună. Îți 

vei exersa atitudinea și postura scenică, bucurându-i pe cei dragi ție! 

Muzica sădește în sufletul nostru emoții de neegalat. Lasă-te purtat de sunetele muzicii 

și pășește cu bucurie în noua aventură, numită cercul de COR! 

38.  

Disney World 
Sunt o voce din 

desenele animate! 

 

Cristina  

Giurgiu 

Preg.-IV 

1ședință/săpt. 

Vă plac desenele animate? Atunci bine ați venit în Disney World! Este o lume fantastică 

și minunată, o lume a copiilor. Haideți să ne jucăm de-a personajele din povești și să 

cântăm ca ele. Muzica din desenele animate, bucuria, dansul, veselia și voia bună sunt 

ingredientele acestui cerc. Dansăm, cântam și ne distrăm ca în povești. Fii și tu o voce 

din Lumea Poveștilor! 

39.  
Ritmuri 

muzicale 
Bianca Stoian 

Preg.-IV 

1ședință/săpt. 

Acest cerc are ca scop dezvoltarea ritmicității cu ajutorul instrumentelor de percuție 

(xilofon, tamburină, maracas, castaniete, clopoței, trianglu etc.). Copiii învață să se 

coordoneze, să lucreze împreună, să se asculte unul pe celălalt și să se distreze. În 

acest cerc, atmosfera este una interactivă și destinsă iar copiii au ocazia să se exprime 

liber și să se afirme cu ajutorul instrumentelor de percuție, ajutându-i astfel să-și 

dezvolte încrederea în sine. Cu cât grupul este mai numeros, cu atât distracția este mai 

mare! 

40.  BeFit Laura Andrieș 
Preg.-IV  

1ședință/săpt. 

Trăim într-o societate în care formarea obiceiurilor pentru un stil de viață sănătos și activ 

devine o necesitate. Deși vorbim despre vârsta la care farmecul copilăriei șterge 

proiecțiile în viitor, noi adulții suntem responsabili să-i expunem pe copii la experiențe 

care să dezvolte comportamente cu efect pozitiv în dezvoltarea personală. 



   

 

   

 

 

*ședință=45 min 

!Grupele se vor forma pentru un număr de minimum 5 copii.

Activitatea fizică este un astfel de context în cadrul căruia copiii pot învăța și pot 

implementa obiceiuri pentru a fi în cea mai bună formă. 

La BeFit îmi propun să utilizăm jocul, activitatea specifică vârstei, pentru a introduce 

exerciții funcționale care activează toate grupele musculare mari, care cresc starea de 

bine și care sporesc șansele ca viitorii adulți să practice activități fizice pentru a fi 

sănătoși. 

41.  
Jocuri și activități 

sportive 

Ciprian 

Popescu 

Preg.-I 

 

1ședință/săpt. 

Extrem de atractiv, cercul de Jocuri și activităţi sportive, va completa cunoştinţele 

elevilor mici, dobândite în lecţia de educaţie fizică, cu multe jocuri dinamice şi 

distractive, gimnastică acrobatică, elemente din sporturi individuale, ştafete şi trasee 

aplicative compuse din rostogoliri, treceri printre obstacole, sărituri, căţărări, escaladări 

şi multe altele. Cu ajutorul cercului de Activităţi sportive, elevii vor face mai mult sport, 

se vor dezvolta armonios, vor fi mult mai destinşi, se vor reface mai repede după 

efortul psihic de peste zi şi se vor distra mai mult. 

42.  

Handbal 

 
 

Ciprian 

Popescu 

II-IV  

1ședință/săpt. 

Handbalul este un sport extrem de atractiv pentru copii. Aceştia au ocazia să simtă 

imediat satisfacţia golului marcat, dar şi să-şi dezvolte anumite calităţi fizice, precum: 

viteza de deplasare, de reacţie, de execuţie, forţa şi rezistenţa. În acelaşi timp cu 

dezvoltarea acestor calităţi, handbalul mai dezvoltă şi spiritul de echipă, altruismul, 

dârzenia, hotărârea, ambiţia, perseverenţa şi fair-play-ul. Haideţi să învăţăm acest sport 

şi să-i urmăm pe handbaliştii români, care în anii 1964, 1970 şi 1974, au câştigat 

Campionatul Mondial! 

43.  

Fotbal 

 

Ciprian 

Popescu 

Preg.-I 

1ședință/săpt. 

 II-IV  

1ședință/săpt. 

„Suntem cei mai buni!”, „Am învins!”, „Suntem campioni!” Dacă vrei ca şi tu să spui aşa, 

vino alături de noi la cursul de fotbal. Se va munci din greu la antrenamente, iar cei mai 

buni şi mai serioşi vor reprezenta şcoala la concursuri. Ne vom şi distra, astfel încât voi, 

elevii, să veniţi la acest cerc de plăcere, lăsând în urmă inhibiţiile şi timiditatea. Haideţi 

să facem sport cu zâmbetul pe buze! 

44.  Teme 
Profesori 

supraveghetori 
II-IV 

În cadrul acestor ore, elevii îşi pot face o parte din temele de weekend, fiind 

supravegheaţi de un cadru didactic 



   

 

   

 

CERCURI CU TAXĂ 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

cercului 

Profesorul Clasa Tarif Descrierea cercului 

1.  

Atelierul de teatru 

 

Radu Moldovan 

Ioana Tudor 

 

Preg.- IV  

1ședință*/săpt. 

1600 lei/ an în 

2 tranşe (800 

lei - termen: 23 

septembrie; 

800 lei - 

termen: 3 

februarie) 

Cercul de teatru și  improvizație scenică urmărește dezvoltarea 

personală, prin joc şi teatru. Ne propunem ca prin acest cerc să 

dezvoltăm potențialul creativ al fiecărui copil în parte, să eliminăm 

inhibițiile și tracul, să dezvoltăm încrederea în sine prin jocuri, 

exerciții, tehnici actoricești și momente de improvizație, care ajută 

la dezvoltarea lor personală printr-o metodă proprie de predare, 

adaptată celor mici. Aptitudini ce sunt îmbunătățite: încrederea în 

sine, vorbirea în public, munca în echipă, gândire rapidă, luare de 

decizii, dezvoltarea simțurilor, a atenției distributive, a limbajului 

corpului. Forme de teatru studiate: Teatru clasic, pantomimă și 

clovnerie, commedia dell'arte, și improvizație. Este o activitate 

benefică atât copiilor dezinvolți, cât și celor timizi, rezultatele 

văzându-se foarte repede. Mulți din elevii care au participat la 

acest cerc au fost premiați de -a lungul anilor la diferite festivaluri 

de profil: Premiul II, Cel mai bun spectacol - Festivalul de teatru 

pentru copii și adolescenți Mark Twain, 2012, respectiv 2013; “Cel 

mai bun spectacol ” - Festivalul Ferdinand I, 2014; Premiul I - 

Festivalul Maiart junior 2014. Premiul I și II – Festivalul ”Joc în 

Joacă” 2016. Premiul pentru originalitate – Festivalul George 

Constantin 2015, Premiul II și III – Festivalul Maiart 2015. Cel mai 

bun moment Gala Sigma Fest 2015, Premiul I și II – Festivalul 

”Joc în Joacă” 2016, Premiul I – Festivalul Ferdinand 2016, 

Premiul I - pentru cel mai bun monolog la festivalurile ”Joc în 

joacă” și Maiart 2017, Premiul special al juriului la festivalul Maiart 

2017 și multe alte premii individuale.*Pentru o bună desfășurare 

a cercului, elevii trebuie să respecte termenele limită de învățare 

a textului. 

Mărimea grupei: 6 - 10 copii 



   

 

   

 

2.  

Mindfulness Paula Irimia 
Preg-IV 

1ședință/săpt. 

1200 lei/ an în 

2 tranşe (600 

lei - termen: 23 

septembrie; 

600 lei - 

termen: 3 

februarie) 

După o zi minunată în care ai învățat foarte multe lucruri 

interesante despre cum comunică oamenii, cum socotești, cum 

spui ,,sunt fericit’’ în limba engleză, ai nevoie de o oră dedicată ție 

și sufletului tău. Ora de Mindfulness vine în întâmpinarea acestei 

situații și îți oferă un moment de pauză într-o zi aglomerată, un 

moment în care tu ești materia principală pe care o vei studia. 

Nimic mai simplu! Mindfulness este cercul în care te vei relaxa, te 

vei cunoaște mai bine, te vei înțelege și te vei accepta așa cum 

ești, zâmbind fericit. Prin exerciții, jocuri și tehnici de relaxare, 

meditație, antrenare mentală și corporală inspirate din practicile 

mindfulness, cognitiv-comportamentale și experiențiale, acest 

cerc își propune următoarele obiective: 

- Dezvoltarea conștiinței de sine la copii; 

- Promovarea unei minți sănătoase și calme într-un corp sănătos; 

- Promovarea unei stări de dispoziție pozitive; 

- Optimizarea trăirii în prezent, ,,aici și acum’’; 

- Reducerea nivelului de stres și anxietate; 

- Îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți și a imaginii de sine. 

Keep calm și vino la cercul Mindfulness! 

Mărimea grupei: 6 - 12 copii 

3.  

Atelier de creație 

jucării prin imprimare 

3D 

Dan Epure 
Preg-IV 

1ședință/săpt. 

2200 lei/ an în 

2 tranşe (1100 

lei - termen: 23 

septembrie; 

1100 lei - 

termen: 3 

februarie) 

Pătrunde în universul tehnologiei și află lucruri interesante pe 

care le poți face cu ajutorul unei IMPRIMANTE 3D. Utilizand o 

astfel de imprimantă vei putea să-ți creezi propria jucărie. Cum? 

Simplu. Lucrând în echipă cu alți colegi vei desena pe o foaie de 

hârtie jucăria la care te-ai gandit, apoi, ca prin magie, o vei realiza 

pe calculator. Dar asta nu este tot. Cu un simplu click vei putea 

începe imprimarea 3D a pieselor din care este alcătuită jucăria. 

Încet, dar sigur, fiecare piesă va căpăta contur, astfel încât, la 

final, tot ce va trebui să faci va fi să asamblezi toate piesele și 

gata: Jucăria mult visată va deveni realitate! 

Mărimea grupei: 4 - 12 copii 

 



   

 

   

 

4.  

Young Engineers 

Cursuri de inginerie 

mecanică profesionala, 

fizica aplicata si 

robotica pentru elevi  

www.youngengineers.o
rg 

 

Dan Gabriel 

Sauer 

Preg-II 

1ședință/săpt. 

2100 lei/ an în 

2 tranşe (1100 

lei - termen: 23 

septembrie; 

1050 lei - 

termen: 3 

februarie) 

În cadrul acestui cerc, elevii exploreaza mecanismele dintr-o 

perspectiva inginereasca profesionala cu accent pe identificarea 

solutiilor tehnice si pe promovarea lucrului in echipa pentru 

construirea de mecanisme complexe, unice, special create de 

Young Engineers. 

BENEFICII: Intelegerea functionarii si utilizarii diferitelor 

mecanisme si aparate intalnite in viata de zi cu zi, identificarea si 

dezvoltarea aptitudinilor tehnice ale elevilor intr-un mod aplicat si 

la standarde internationale, recunoastere obtinuta in cadrul unui 

program international, diploma Young Engineers recunoscuta in 

23 tari. 

Programul educational Provocarea Lego bazat pe lectiile, 

experimentele, trusele cu piese Lego si constructiile Lego 

motorizate unice, special concepute si create de catre Young 

Engineers, pune la dispozitia elevilor o solutie simpla de invatare 

pentru subiectele educationale complexe din Stiinta, Tehnologie, 

Inginerie Mecanica, Fizica Aplicata si Matematica.  Cursul 

cuprinde 3 sectiuni: Mecanica clasica, Parcul de distractie, 

Transporturi si Aviatie. Pe parcursul cursului, elevii vor dobandi 

cunostinte despre transmisii, structuri stabile si instabile, principiul 

parghiei, simetrie si asimetrie, forta centrifuga si centripeta, 

cresterea si micsorarea vitezei si puterii de transmisie, legile lui 

Newton, energia cinetica, potentiala si elastica, Albert Einstein, 

Leonardo da Vinci etc. Dintre modelele construite amintim: 

masina de spalat rufe, masina de gaurit electrica, androidul 

(robotul uman), catapulta, omul zburator, macaraua, bariera de 

cale ferata, autovehicule, elicopter etc. 

Echipamente necesare: 

- Trusa cu piese Lego originale special creata de Young 

Engineers asigurata de organizator (1 trusa pentru fiecare elev) 

- Tableta asigurata de organizator (1 tableta pentru fiecare elev) 

Mărimea grupei: 6 - 10 copii 

http://www.youngengineers.org/
http://www.youngengineers.org/


   

 

   

 

5.  

Galileo Technic 

Cursuri avansate de 

inginerie mecanică 

profesională, fizică 

aplicată și robotică 

pentru elevi  

www.youngengineers.o
rg 

 

Dan Gabriel 

Sauer 

III-IV 

1ședință/săpt. 

2200 lei/ an în 

2 tranşe (1100 

lei - termen: 23 

septembrie; 

1100 lei - 

termen: 3 

februarie) 

Programul educational Galileo Technic se adreseaza copiilor din 

clasele IV – V, precum si celor care au parcurs programul 

Provocarea Lego si are ca obiectiv explorarea mecanismelor si 

echipamentelor dintr-o perspectiva inginereasca profesionala cu 

ajutorul constructiilor motorizate special create de catre Young 

Engineers cu accent pe identificarea solutiilor tehnice si 

promovarea lucrului in echipa pentru a construi mecanisme 

complexe pe care le intalnim in viata de zi cu zi.  

Tinerii Ingineri vor studia termeni noi de inginerie cum ar fi sisteme 

de transmisie multiple, coordonare mecanica, miscarea unui corp 

in jurul axei sale, centrul de greutate si punctul de sprijin, diferite 

implementari ale mecanismului cu clichet, energii, reciclare, 

diferentialul etc. cu ajutorul constructiilor lego complexe, ca de 

exemplu: paianjenul, macaraua cu doua motoare, masina de 

gunoi, tancul, motostivuitorul, avion usor Cessna, vehicul spatial. 

In acelasi timp, vor invata notiuni de fizica aplicata cum ar fi forta 

centrifuga, legea inertiei, legea conservarii momentului unghiular. 

IMPORTANT - Parintii nu trebuie sa achizitioneze nimic. Fiecare 

participant va construi modelul avand la dispozitie trusa cu piese 

Lego originale, motorase si bateria, precum si tableta la fiecare 

lectie. Acestea vor fi puse la dispozitie de catre organizator. 

Mărimea grupei: 6 - 10 copii 

 

6.  Robotică 
Educaţională  

Juniori 1 
 
 

SĂ CREŞTEM 
ODATĂ CU 

TEHNOLOGIA! 
 

Iulia Sîrbu 

Certified LEGO® Education 

Academy Teacher Trainer 

Preg-II 

1ședință/săpt. 

2190 lei/ an în 

2 tranşe (1095 

lei - termen: 23 

septembrie; 

1095 lei - 

termen: 3 

februarie) 

O introducere perfectă în robotică pentru copiii care încearcă 

ROBOTICA pentru prima dată. 

Elevii vor construi modele interesante folosind cele mai recente 

seturi LEGO Education WeDo 2.0. Programarea se face ușor cu 

un mediu de programare bazat pe imagini, care aduce la viață 

modelele LEGO create de copii. 

Pornind de la valorile grupului Lego - Imaginaţie, Creativitate, 

Învăţare, Distracţie, Grijă şi Calitate, Cursul de robotică bazat pe 

tehnologiile şi metodologiile LEGO® Education, propune un mod 

http://www.youngengineers.org/
http://www.youngengineers.org/


   

 

   

 

 

 
Asociatia de Robotica 
Educationala si Stiinta 

WRO 
 

www.wroromania.ro 

 

 

LEGO® 

Education 

WeDo 2.0 

asigurat de 

organizator 

de învăţare interactiv (utilizand cele mai noi şi mai moderne 

resurse educaţionale), care asigură implicarea efectivă a elevilor 

în procesul de educare, încurajând gândirea creativă şi 

comunicarea eficientă. 

Utilizand metoda Hands-On de a invata si descoperi lucruri noi, in 

cadrul cursului se dezvolta abilitatile copiilor in domenii precum: 

stiinta, inginerie si proiectare, tehnologie si programare, 

matematica si fizica, pe măsură ce construiesc modele LEGO 

folosind motoare și senzori și programează creatiile lor. 

Acesta este un curs progresiv care își propune să inzestreze elevii 

cu cunoștințe de bază de programare și gândire constructiva 

creativa, aplicand învățarea prin joaca. Participanții vor incepe cu 

proiecte simple și vor avansa la provocări complexe care le impun 

să găsească soluții neconventionale. 

Cursul reprezintă o modalitate excelentă pentru copii de a învăţa 

să lucreze în echipă, să coopereze, să comunice şi să 

argumenteze, să facă schimb de idei şi să ia decizii şi nu în ultimul 

rând, elevii vor începe să lucreze cu senzori, motoare şi software. 

https://www.youtube.com/watch?v=pW9qNiZT6U8 

Cunostintele acumulate in cadrul cursului vin in sprijinul elevilor 

care isi propun sa participe la competitii nationale si internationale 

de renume ca: World Robot Olympiad, First Lego League, etc. 

 

Echipamente necesare: 

• Set Educaţional LEGO® Education WeDo 2.0 asigurat de 

organizator (1 set pentru fiecare echipă de 2 elevi) 

• Laptop/tableta propriu/e participant (min 1 laptop/tableta 

pentru fiecare echipa de 2 elevi). 

Mărimea grupei: 6 - 14 copii 

 

http://www.wroromania.ro/


   

 

   

 

7.  

 
 

Robotică 
Educaţională 

Juniori 2 

 
SĂ NE DEZVOLTAM 

ODATĂ CU 
TEHNOLOGIA! 

 
Asociatia de Robotica 
Educationala si Stiinta 

WRO 
 

www.wroromania.ro 
 
 

 

Iulia Sîrbu 

Certified LEGO® Education 

Academy Teacher Trainer 

III-IV 

1ședință/săpt. 

2290 lei/ an în 

2 tranşe (1145 

lei - termen: 23 

septembrie; 

1145 lei - 

termen: 3 

februarie) 

 LEGO® 

Mindstorms 

Education 

EV3 asigurat 

de 

organizator 

Cursul de robotica bazat pe tehnologiile şi metodologiile LEGO® 

Education, propune un  mod de invatare interactiv (utilizand cele 

mai noi si mai moderne resurse educationale), care asigură 

implicarea efectiva a elevilor in procesul de educare, incurajand 

gandirea creativa si comunicarea eficienta folosind un limbaj 

tehnic si stiintific. 

Elevii vor fi incurajati sa lucreze in echipa, sa coopereze, sa 

comunice si sa argumenteze solutii, sa faca schimb de idei pentru 

a finaliza proiectarea si constructia robotilor programabili (folosind 

motoare, senzori, roti, componente tehnice, etc.) 

Pe parcursul cursului de robotica elevii vor dobandi cunostinte de 

informatica, matematica, fizica si tehnologie. In urma cursului 

de Robotica educationala, 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; Ințelege 

concepte de bază ale tehnologiei; Înțelege rolul invenției. inovării 

și experimentării în rezolvarea problemelor; Planifica și gestiona 

activități pentru a dezvolta o soluție sau pentru a finaliza un 

proiect etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=oJR77TttbrQ 

Cunostintele acumulate in cadrul cursului vin in sprijinul 

elevilor care isi propun sa participe la competitii nationale si 

internationale de renume ca: World Robot Olympiad, First 

Lego League etc. 

Performante: World Robot Olympaid Romania 2022 Locul I 

Categoria Future Innovators / Junior (echipa SEB) - calificare la 

WRO® 2022 – INTERNATIONAL FINAL IN DORTMUND, 

GERMANY; World Robot Olympaid Romania 2022 Locul I 



   

 

   

 

Categoria Future Innovators / Senior - invitatie WRO2022 

Friendship Invitational USA; WRO 2022 Friendship Invitational 

Hungary - invitatie; World Robot Olympiad Romania 2021 online 

Locul II Categoria Open Creativitate Junior (echipa SEB); WRO 

Friendship Invitational 2019 Denmark, Aarhus - invitatie; World 

Robot Olympiad Romania 2018 Locul III Categoria Standard 1 – 

Primar; World Robot Olympiad Romania 2018 Locul III Categoria 

Open – Creativitate; World Adolescent Robot Contest 2018 

(WARC 2018), China - invitatie; World Robot Olympiad Romania 

2017 Locul III Categoria Standard 1 – Primar; Concurs 

international FLL IOC 2017, Bath UK - 

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

Echipamente necesare: 

- Set Educational Lego Education Mindstorms NXTEV3 asigurat 

de organizator (1 set pentru fiecare echipa de 3 elevi) 

- Laptop propriu participant (min 1 laptop pentru fiecare echipa de 

3 elevi). 

Mărimea grupei: 6 - 14 copii 

8.  

Şah 

 

Victor Surdu 

Elena Achim 

 

 

Preg-II  

1ședință/săpt. 

III-IV  

1ședință/săpt. 

1500 lei/ an în 

2 tranşe (750 

lei - termen: 23 

septembrie; 

750 lei - 

termen: 3 

februarie) 

 

 

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

o gândire logica, aptitudini atât de benefice în viață. Dupa cum 

bine afirma Nicolae Iorga, „Şahul este cel mai minunat mijloc de 

disciplinare a gândirii, de ordonare a domeniilor de cunoaştere şi 

de recreaţie a spiritului. Este un Univers comprimat pe 64 de 

pătrăţele, câmpuri”. Pasiunea cu care ne dedicam acestui sport și 

modul de predare sunt punctele forte ale cercului de Șah. Fiecare 

piesa de pe tabla de sah are o identitate, fiecare mutare are in 

spate o poveste, taramul nesfarsit al povestilor ghidandu-ne 

intreaga initiere in tainele sahului. Am inventat povesti cu 

printese, ghicitori cu regi neputinciosi si chiar dansuri cu caluti, 

numai pentru a traduce pe intelesul tuturor canoanele jocului de 

sah.                                                    Mărimea grupei: 5 - 15 copii 

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

https://www.youtube.com/watch?v=dFG12RtNSHc
http://scoalasah.ro/despre-noi.html


   

 

   

 

9.  

Mind Lab Adriana Simion 

Preg-I  

1ședință/săpt. 

II-IV  

1ședință/săpt. 

 

1600 lei/ an în 

2 tranşe (800 

lei - termen: 23 

septembrie; 

800 lei - 

termen: 3 

februarie) 

 

Premise: 

• Viața de zi cu zi s-a schimbat mult în ultimii ani şi continuă să se 

schimbe;  

• Copiii noștri vor folosi la vârstă adultă tehnologii încă 

neinventate şi vor avea locuri de muncă ce încă nu există;  

• Nevoia unor noi direcții în educație: dezvoltarea de abilități, spirit 

analitic dar și practic, flexibilitate în gândire, creativitate, 

adaptabilitate...  

• Mind Lab propune o activitate extra curriculară ce completează 

programa formală a elevilor în aceste noi direcții. 

Programul Mind Lab se bazează pe o metodologie inovatoare de 

dezvoltare a inteligenței copiilor prin dezvoltarea gândirii 

raționale, alături de abilități emoționale și sociale necesare vieții 

de zi cu zi, bazându-se pe experimentarea în jocuri de gândire a 

unor metode specifice, urmate de exemple de aplicare a lor în 

situaţii din viaţa de zi cu zi.  

 

Video si detalii: https://mindlab.ro/despre-noi/  

 

Exemple de activități 

Cognitive: rezolvarea problemelor, planificarea şi luarea unor 

decizii, managementul resurselor, gândire creativă, 

îmbunătăţirea memoriei.  

Emoţionale: gestionarea emoțiilor (pierdere și câștig), învăţarea 

din greşeli, putere de concentrare în condiţii de stres, 

responsabilizare, răbdare şi perseverenţă.  

Sociale: cooperare şi colaborare, luarea deciziilor în echipă, 

comunicare clară şi consistentă, rezolvarea raţională a 

conflictelor, competiție. 

https://mindlab.ro/despre-noi/


   

 

   

 

Jocurile de gândire 

•Fac vizibil modul intern de gândire al copilului atât pentru el cât 

şi pentru profesor.  

• Dezvoltă autonomia, relațiile sociale, comunicarea, auto-

evaluarea, afecțiunea.  

• Folosim peste 50 jocuri de gândire diferite. 

• Metodele Mind Lab sunt resurse care organizează şi 

mobilizează gândirea şi modul în care ne poziționăm în faţa 

situaţiilor problemă. • Sunt experimentate în joc apoi copiii învaţă 

să le aplice în viaţa de zi cu zi. 

Beneficii: 

• Dobândirea de către copii a unor abilități esențiale;  

• Studii internaționale realizate de Universitatea Yale SUA si 

INADE Brazilia au demonstrat creșterea performanțelor școlare 

a elevilor care participă regulat la programul Mind Lab;  

• Implicarea copiilor într-un program internațional cu potențial de 

implementare pe termen lung;  

• Participarea la Olimpiada Mind Lab (8-11 ani)  

• Activitate dinamică, distractivă si educativă pentru elevi. 

Mărimea grupei: 8 - 15 copii 

 

10.   

KEN Business 

Academy 
Program de educație 

financiară și 

antreprenorială pentru 

copii 

 

 

Smaranda Vlad 

Veronica Dungă 

 

  

 

II-IV  

1ședință/săpt. 

3300 lei/ an în 

2 tranşe (1650 

lei - termen: 1 

octombrie; 

1650 lei - 

termen: 31 

ianuarie) 

 

„Dacă-ţi place ceea ce faci, nu vei munci nici o singură zi din viaţa 

ta”- Confucius. 

Asta este ceea ce ne dorim și noi pentru copiii noștri, asa-i? 

 

DE CE să participe copilul tău în programul educațional KEN 

Business? Iată ce spunem noi:  

https://www.youtube.com/watch?v=UbH2G9h3Eo8 

Pe principiul “learning by doing”, curriculumul este 100% practic, 

experiențial și conectat la viața reală. 

 

La sfârșitul primului an de studiu, copiii: 

https://kenacademy.org/ken-academy-offline/ken-business-academy/
https://kenacademy.org/ken-academy-offline/ken-business-academy/
https://www.youtube.com/watch?v=UbH2G9h3Eo8


   

 

   

 

● înțeleg ce este un antreprenor: abilitățile cheie și stilul de 

gândire 

● dobândesc un nivel de bază de cunoștințe de business: 

ce este o afacere, care sunt elementele de bază: produs 

& experiență, branding, promovare, loc de vânzare - 

online și offline, cum se construiește un buget și prețul de 

vânzare 

● își antrenează un set de abilități antreprenoriale 

esențiale – lucrul în echipă, abilități de prezentare și 

comunicare, creativitate, stabilirea de obiective și 

construirea unui plan de acțiune 

● știu mai multe despre ce sunt banii și cum să-i gestioneze 

eficient 

● Își dezvoltă propriile proiecte antreprenoriale și au 

primele experiențe de vânzare directă. Prin participarea 

la târgurile de vânzare, copiii sunt expuși la interacțiunea 

cu piața și astfel își dezvoltă inițiativa și autonomia, înțeleg 

valoarea lucrului în echipă, își consolidează gândire axată 

pe creștere și soluții. În plus, profitul este al lor! În anul 

școlar 2022-2023, se vor desfășura 2 târguri de vânzare 

a câte 120 minute: unul în cadrul școlii, unul în într-un 

spațiu public/comercial.  

● dobândesc cunoștințe despre modul de organizare și 

gestionare a unei afaceri, dar și o afacere în ansamblul ei 

(prin vizite în diverse companii) 

● Întâlnesc antreprenori și specialiști care le împărtășesc 

din experiența lor 

● își dezvoltă încrederea în sine și înteleg că își pot 

transforma talentul / interesul în proiecte antreprenoriale 

 

Mărimea grupei: 8 - 12 copii 

 



   

 

   

 

11.  

 

Copiii devin 

creatori de 

tehnologie! 

 

 
     

Click pentru  

Oferta Completă  

 
  Mai multe despre noi: 

codeschoolclubs.ro 

 
 

Alin Chiriac 

Maria Popescu 

 

Preg-I 

1ședință/săpt. 

 

II-IV 

1 ședință/săpt. 

       

 

2000 lei/ an în 

2 tranşe (1000 

lei – termen: 1 

octombrie; 

1000 lei – 

termen: 31 

ianuarie) 

 

Activități urmărite: 

GRUPA 1 (Cls. preg-I) 
1. Elemente de gândire computațională (înțelegerea noțiunii 

de algoritm, buclă, eveniment, funcții, condiții), folosind 
platforme educaționale noi, precum și platforme precum 
Hour of Code, Code.org (suntem parteneri oficiali Code.org 
și organizatorii în România a celui mai mare eveniment de 
educație IT din lume - Hour of Code). 

2. Programare pe tabletă (Scratch Jr, Kodable, Lightbot), 

pentru înțelegerea principalelor elemente de programare 

într-un mod vizual și interactiv. 

3. Robotică și programarea roboților: Lego WeDo, placuța 

Microbit, programare cu robotelul Edison, Code a Piller. 

4. Programare in Scratch: învățam conceptele de bază ale 

programării la un nivel mai avansat – variabile, condiții, 

bucle, funcții. Vom crea propriile noastre jocuri la un nivel 

mai avansat, animăm propriile personaje și realizăm 

prezentări și proiecte creative. 

GRUPA 2 (Cls. II-IV) 

1. Thunkable: Cu ajutorul cursului Thunkable, copiii vor învăța 

să își construiască propria aplicație de mobil pentru Android 

sau iOS. 

2. HTML: Website Development (Crearea primului site de la 

zero) Înțelegerea limbajului de programare HTML, ne creăm 

propria pagină web în HTML și cum să deținem controlul 

absolut asupra acesteia. 

3. Robotică și Programare Arduino: Vom învăța cum să 

folosim plăcuța Arduino pentru a ne construi și programa 

propriile dispozitive cu aplicații în viața de zi cu zi (ex: un 

dispozitiv de udat plantele, un semafor etc). 

Workshopuri Suplimentare Gratuite pregătite special pentru 
cursanții noștri: 

https://www.canva.com/design/DAEoqejrO6I/XEhnv6qVRNeZO8StBsVPew/view?utm_content=DAEoqejrO6I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://codeschoolclubs.ro/


   

 

   

 

• Securitate online și cetățenie digitală 
• Robotică 
• Prietenul meu calculatorul 
• Inteligența artificială 
DESPRE NOI: 

Noi credem că programarea este o superputere! 

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.  

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, dezvoltându-și  creativitatea, capacitatea de 

înțelegere și de analiză, dar și să lucreze în echipă. 

Mărimea grupei: 10- 16 copii 

12.  

Pictură pe sticlă 
Ana-Cristina 

Grigoroiu 

I- IV 

1ședință/săpt. 

1800 lei/ an în 

2 tranşe (900 

lei - termen: 23 

septembrie; 

900 lei - 

termen: 3 

februarie) 

La acest cerc, copiii vor experimenta tehnica picturii pe sticlă – un 

material fragil, dar care, prin transparenţa sa conferă picturii un 

farmec inegalabil. Vom învăţa principiile artei decorative 

(repetiţia, alternanţa, stilizarea) şi vom utiliza elementele de limbaj 

plastic, în imagini viu colorate şi bogate în semne grafice. Fiecare 

elev se va putea exprima cu imaginație și curaj, realizând lucrări 

de o expresivitate aparte care vor participa la expoziile organizate 

în școală. Materialele necesare vor fi puse la dispoziție de catre 

profesor (rame, sticlă, tușuri, penite, pensule, hartie, creioane 

samd). 

Mărimea grupei: 5 - 10 copii 



   

 

   

 

13.  

Sketching Club Alexandra Stan 
II- IV 

1ședință/săpt. 

2000 lei/ an în 

2 tranşe (1000 

lei - termen: 23 

septembrie; 

1000 lei - 

termen: 3 

februarie) 

Realizarea de schițe este una dintre activitățile mele preferate și 

îmi doresc ca în acest an să o împărtășesc cu copiii nu doar 

arătându-le din când în când câte un desen*, ci chiar desenând 

împreună cu ei la școală. De ce? Pentru că, pe lângă faptul că 

este o activitate recreativă minunată, obiceiul de a ține un carnet 

de schițe dezvoltă în noi abilități importante precum capacitatea 

de concentrare și observație, atenția la detalii, coordonarea 

mână-ochi, capacitatea de sinteză, abilitatea de a învăța lucruri 

noi, creativitatea, sensibilitatea artistică și cromatică. Mai mult 

decât atât, poate fi și o modalitate excelentă de a imortaliza 

momente deosebite din viața de zi cu zi, sau din vacanțe.   

Ce vom face? Vom realiza desene după model real, așa-

numitul drawing from life, parcurgând diverse tehnici de lucru și 

tematici. Este important de notat faptul că nu vom realiza lucrări 

clasice, asupra cărora să zăbovim mai multe ore de studiu, ci vom 

face schițe rapide, de 5 până la maxim 20 de minute fiecare. 

Astfel, vom învăța să surprindem esența unui subiect intr-un timp 

scurt, iar desenele vor rămâne pline de viață și expresive. 

Exemple de activități: 

- blind contour drawing: desen de linie fără a privi pagina, ci 

numai subiectul desenat (dezvolta atenția la detalii și 

coordonarea mână-ochi) 

- continuous line drawing: desen de linie, in cerneală, realizat 

integral fără a ridica stiloul de pe hârtie (incurajează observația 

atentă, asumarea liniei și dezvoltarea unei linii sigure si 

expresive) 

- tonal sketches: identificarea și marcarea a trei valori clare pe 

subiectul desenat, cu latul creionului (dezvoltă capacitatea de 

observare și simplificare, ajută la înțelegerea relației dintre lumină 

și umbră) 



   

 

   

 

- line and wash: desen de linie completat de tușe în acuarelă 

(încurajează sensibilitatea cromatică și de linie, ajută la 

înțelegerea acuarelei ca mediu de lucru) 

Îi aștept cu drag la acest club pe toți pasionații de artă, să 

descoperim prin intermediul schițelor lumea minunată din jurul 

nostru!   

*dacă sunteți curioși și doriți și dumneavoastră să aruncați un 

ochi, puteți vedea o parte din schițele mele 

aici: https://www.adaalexandraart.com/myart  

Materialele necesare vor fi puse la dispoziție de catre profesor. 

Mărimea grupei: 3 - 10 copii 

14.  

Pian 

Ștefan Lovin 

Cristina Giurgiu 

 

Preg.- IV 

Ședință 

individuală =25 

min (la cerere, 

ședințele se pot 

dubla - 50 

min/săpt) 

1800 lei/ an în 

2 tranşe 900 

lei - termen: 23 

septembrie; 

900 lei - 

termen: 3 

februarie) 

În trecut, lecțiile de pian au reprezentat o parte esențială a 
educației copiilor. Studiul pianului ajută imens la coordonarea 
manuală și mai apoi la gândirea pe mai multe planuri. În general 
persoanele care studiază muzica clasică au o gândire complexa, 
care îi ajută în cariera lor, oricare ar fi aceasta. Pianistul va fi 
intotdeauna respectat și în jurul lui se va creea o aură de 
popularitate. În cadrul SEB, pianiștii invata să -și st ă pânească 
emoțiile în fața publicului, să fie disciplinați și eleganți ori de cate 
ori sunt implicați în evenimente cu caracter artistic (Serate 
muzicale, concursuri, concerte, audiții, recitaluri). Te așteptăm , 
așadar, la cercul de pian! 

15.  

Canto și pregătire 

muzicală 
Monica Păun 

Preg.- IV 

Ședință 

individuală =25 

min (la cerere, 

ședințele se pot 

dubla - 50 

min/săpt) 

1700 lei/ an în 

2 tranşe (850 

lei - termen: 23 

septembrie; 

850 lei - 

termen: 3 

februarie) 

 
A cânta înseamnă a transmite prin voce emoţiile noastre 
publicului, înseamnă a iubi muzica, a fi mai aproape de melodiile 
artiştilor noştri preferaţi. Cercul de Canto urmărește ca, prin 
disciplinele de Tehnică vocală și Interpretare muzicală, să 
formeze viitori cantăreți capabili să se exprime artistic. Nivelul 
muzical de pregatire poate fi prezentat în diverse evenimente de 
muzică vocală. 

https://www.adaalexandraart.com/myart


   

 

   

 

16.  

Percuție 

(Tobe) 
Gilberto Torres 

I- IV 

Ședință 

individuală =25 

min (la cerere, 

ședințele se pot 

dubla - 50 

min/săpt) 

1400 lei/ an în 

2 tranşe (700 

lei - termen: 23 

septembrie; 

700 lei - 

termen: 3 

februarie) 

Ritmul este viaţa ta? Nu ştii cum să-ţi consumi enegia într-un mod 
constructiv? Vino să înveţi ritmuri simple sau complexe, rock, pop 
sau clasic! Set de tobe… sau butoaie? Alegerea este a ta! Vino 
la cercul de percuţie! Trăieşte-ţi viaţa în ritmul tău! 

17.  

Chitară Radu Miculița 

 

II- IV 

Ședință 

individuală =25 

min (la cerere, 

ședințele se pot 

dubla - 50 

min/săpt) 

1800 lei/ an în 

2 tranşe (900 

lei - termen: 23 

septembrie; 

900 lei - 

termen: 3 

februarie) 

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 ace 
s te genuri muzicale, 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. 

18.  

Vioară Bianca Stoian 

P- IV 

Ședință 

individuală =25 

min (la cerere, 

ședințele se pot 

dubla - 50 

min/săpt) 

1600 lei/ an în 

2 tranşe (800 

lei - termen: 23 

septembrie; 

800 lei - 

termen: 3 

februarie) 

Vioara, numită și  „Regina instrumentelor”, este un instrument 
muzical cu coarde și arcuș.  Printre beneficiile majore ale studiului 
viorii de la o vârstă cât mai fragedă se află dezvoltarea 
sensibilității, răbdării, perseverenței, atenției și memoriei, 
posibilitate crescută de concentrare, motricitate fină, cultură 
generală îmbogățită și dragoste de frumos. Copiii care încep să 
studieze vioara, devin încrezători în sine, disciplinați, cu o putere 
de concentrare mare, deschiși în a colabora, acest lucru 
ajutându-i și pe plan social, fizic, emoțional și academic. Aceștia 
devin persoane sensibile, cu abilități sociale avansate, care pot 
aprecia arta și muzica. 



   

 

   

 

19.  

Balet Jaqueline Bratu 
Preg.- IV 

1 ședință/săpt. 

3000 lei/ an în 

2 tranşe (1500 

lei - termen: 23 

februarie; 1500 

lei - termen: 3 

februarie) 

De ce Balet? - pentru că fiecare copil are propria individualitate, 
pe care o respectam si o armonizam cu a celorlalti - pentru că ii 
invatam balet clasic si, in aceeasi masura, le deschidem sufletul 
catre arta si cultura - pentru că fiecare copil are nevoie de o tinuta 
frumoasa si eleganta, de dragoste pentru muzica si dans, 
intelegere si respect pentru arta si cultura in general - pentru că 
oferim copiilor o pregatire de o inalta tinuta profesionala, conform 
tuturor rigorilor baletului clasic - pentru că relatia dintre noi si elevii 
nostri nu se rezuma la lectiile de balet – suntem alaturi de ei in 
clipe de bucurie si in momente de cumpana ale formarii si ale 
educatiei lor - pentru că inteligenta emotionala si respectul față de 
sine se pot rezolva/ dezvolta si prin orele de balet, copilul fiind 
mandru de realizarea lucrurilor care, la inceput, i se pareau 
imposibile - pentru că un copil cu un gust dezvoltat pentru muzica 
si dans si, mai ales, pentru balet, se va afla mereu in centrul 
atentiei in societate. 
La acest cerc, copiii vor învăța : - miscari, pozitii, exercitii din 
baletul clasic - exercitiile unei bare clasice de balet (plie, 
battement tendu, battement jete, battement fondu, rond de jambe 
etc.) - exercitii executate la mijlocul salii de balet (pozitiile bratelor, 
ale picioarelor, plie, sarituri, arabesque, adag etc.) - exercitii 
executate pe diagonala (pas de bourree, sisonne, pas de chat, 
pirouette etc.) - in functie de solicitari, organizarea de spectacole, 
participarea la concursuri de balet, organizarea de workshop-uri 
Mai multe detalii gasiti accesand link-ul : www.jaquelinebalet.ro 
Vino să strălucești pe scenă! 
Mărimea grupei: 4 - 12 copii 

20.  

Dans sportiv 
Marius 

Momocea 

Preg.- IV 

1 ședință/săpt. 

1600 lei/ an în 

2 tranşe (800 

lei - termen: 23 

septembrie; 

800 lei - 

termen: 3 

februarie) 

Vrei sa cunosti dansul? Priveste-l de departe! Vrei sa-l iubesti? 
Priveste-l de aproape! 
Exercitiul prin dans este un adjuvant pretios pentru armonizarea 
trupului si spiritului si pentru redobandirea tineretii, oferind 
incantare, desfatare si destindere. 
Practica dansului duce la intarirea sanatatii, efectele fiind multiple, 
asupra sistemului nervos, ducand la mentinerea greutatii 
corporale normale, ofera rezistenta mai buna la stres, duce la 
combaterea timiditatii, eliminarea lipsei de rigoare si a starilor de 

http://www.jaquelinebalet.ro/


   

 

   

 

oboseala, castigarea curajului, increderii in fortele proprii si a 
spiritului de invingator; 
Practicarea dansului sportiv deschide o alta cale de inaintare, 
bucura mintea si sufletul, oferind emotie, pasiune si bucuria de a 
trai. 
Dansul înseamnă mișcare, mișcarea înseamnă energie, iar 
energia însemnă viață. Dansul ne creează emoții, ne permite 
descătușarea unor simțuri, el înseamnă curaj, iubire de 
spațiu, dorul de zbor. El dăruiește trupului grație, frumusețe, 
sănătate. Așa că, poftiți la dans! 
Mărimea grupei: 6 - 15 copii 

21.  
 

Zumba®Kids 

 

 

 

 

 

 

Augustina 

Dumitrașcu 

Preg.- IV 

1 ședință/săpt. 

1800 lei/ an în 

2 tranşe (900 

lei - termen: 23 

septembrie; 

900 lei - 

termen: 3 

februarie) 

Zumba Fitness a fost creată în anii ‘80 de columbianul Beto Perez 
și este o combinație inedită între fitness și dans, iar astăzi Zumba 
a devenit unul dintre cele mai de succes brand-uri de fitness din 
lume pentru adulți și copii! 
Zumba®Kids este un program de aerobic special adaptat pentru 
copii, care reușește să-i împrietenească cu ideea de a face sport 
cu plăcere și de a transforma sportul, în general, cu bucurie și 
deschidere, fără sentimentul că este o 'corvoadă', în stil de viață 
pe termen lung. 
Într-adevar, de-a lungul anilor, am observat din proprie experiență 
cum copiii, de la mic la mare, vin cu veselie și nerăbdare la acest 
program activ și atractiv de dans și fitness - Zumba Kids. 
Vă aștept și pe voi cu bucurie și voie bună la Zumba Party!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mărimea grupei: 6 - 21 copii 

SPORTUL E SUPER! 

Ne face mai sănătoși 

Mai arătoși ☺ 

Mai puternici 

Mai deștepți 

Mai disciplinați 

Mai fericiți 

 

ZUMBA KIDS este despre: 

Sănătate  

Bucuria de a face sport 

Prietenie 

Distracție 

Comunitate 

Muzică latino și ritm 

Dans 

 

RITMURILE 

ZUMBA®: 

salsa 

merengue 

cumbia 

reggaeton 

pop dance 

soca 

tango 

flamenco 

si multe altele 

 



   

 

   

 

22.  

Baschet Club 

 

Iulian Florea 

 

Cătălin Naziru 

Cristina Popa 

II- IV 

3 ședințe/săpt. 

3000 lei/ an în 

2 tranşe (1550 

lei - termen: 23 

septembrie; 

1550 lei - 

termen: 3 

februarie) 

Cu o experiență vastă, de la babybaschet până la seniori, echipa 

de antrenori BC Shooting Stars va organiza antrenamente bazate 

pe dezvoltarea individuală a jucătorilor, dar și a capacității de a 

lucra în echipă atât pe teren, cât și în afara lui. 

La cursul de baschet dorim să insuflăm tinerilor pasionați de sport 
determinarea, responsabilitatea și disciplina necesare unui 
jucător profesionist, într-o atmosferă pozitivă și distractivă. Copiii 
vor avea posibilitatea participării la campionatele municipale 
destinate vârstei și la campionatele naționale organizate de către 
Federația Română de Baschet. 
Mărimea grupei: 10 - 20 copii Preg.-I 

1 ședință/săpt. 

1500 lei/ an în 

2 tranşe (775 

lei - termen: 23 

septembrie; 

775 lei - 

termen: 3 

februarie) 

23. 2

3 

Mini-TENIS 

 

Ciprian Popescu 
Preg.- IV 

1 ședință/săpt. 

1450 lei/ an în 

2 tranşe (725 

lei - termen: 23 

septembrie; 

725 lei - 

termen: 3 

februarie) 

 
Roger Federer, Novak Djokovic, Rafa Nadal sau Simona Halep 
sunt doar câţiva jucători de tenis care au ajuns celebri datorita 
muncii, perseverenţei, sacrificiului, ambiţiei şi a talentului de care 
au dat dovadă. Dacă vrei să fii ca ei, să simţi gustul victoriei, să 
te bucuri pentru fiecare lovitură reuşită şi să faci parte din 
categoria celor care ştiu tenis, poţi veni alături de noi la cercul de 
Mini-TENIS. Veţi face parte dintr-un grup de fete şi băieţi, care se 
vor distra învaţând tenis! Locul desfășurării: terenul de sport al 
şcolii 
Mărimea grupei: 6 - 12 copii 



   

 

   

 

24. 2

4 

Kyokushin karate 

 

Nicolae Stoian 

Mugurel Olariu 

Preg- IV 

1 ședință/săpt. 

1400 lei/ an în 

2 tranşe (700 

lei - termen: 23 

septembrie; 

700 lei - 

termen: 3 

februarie) 

Antrenamentele de Kyokushin Karate se concentreaza atat pe 

dezvoltarea la nivel psihic, cat si fizic. Scopul cercului de 

Kyokushin Karate este de a forma sportivi buni și in ceea ce 

priveste interpretarile efective de miscari, dar si la nivelul 

performantei individuale. Programul cursului combina toate 

beneficiile de arte martiale traditionale (disciplina, curtoazie, auto-

control, incredere, concentrare si munca in echipa) cu avantajele 

unui program eficient de auto-aparare (cresterea gradului de 

constientizare, de siguranta si diferite practici de auto-aparare). 

Relatiile functionale cu copiii se bazeaza pe respect. Clubul de 

Kyokushin Karate isi doreste sa ghideze copiii pentru atingerea 

auto-disciplinei, a respectului de sine, dar si sa castige puterea 

de a-i motiva pe ceilalti pentru a deveni mai buni. 

In activitatea noastra, noi urmam programa de examinare 

japoneza a Kyokushinkaikan IKO din Tokyo, iar pregatirea se face 

pe etape de cateva luni, la inceput, finalizate cu examene de 

centura. Suntem afiliati la Federatia Romana de Arte Martiale de 

Contact si participam la evenimentele organizate de aceasta: 

competitii, stagii de pregatire, demonstratii, examene de centura 

etc. 

 

Mai multe detalii gasiti pe www.nicolaestoian.ro 

Cupa «Micii Samurai»: 

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

Examen de centura: 

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

Cupa "Stejarii Country Club": 

https://vimeo.com/124700657 

Mărimea grupei: 6 - 15 copii 

*ședință=45 min 

http://www.nicolaestoian.ro/
http://www.youtube.com/watch?v=KpgZKFd63ec
http://www.youtube.com/watch?v=LpjpzVW4ioM
https://vimeo.com/124700657

