BROȘURĂ CERCURI (an școlar 2022-2023)
Clasele V – XII

Nr.
crt.

Denumirea
cercului

Profesorul

Clasa

Descrierea cercului

1.

English Booster

Irina Gîdea

V-VI

Vrei să te exprimi mai bine în limba engleză, să îți îmbogățești vocabularul,
să înțelegi în detaliu materiale scrise sau audio? La cercul English Booster
vom face toate acestea, jucându-ne, citind, discutând, pe cele mai variate
teme.
Îți place limba engleză? Dar muzica? Dacă răspunsul tău e DA, English
Karaoke is the place to be! Vom face cunoștință cu cântăreți și trupe celebre
și vom călători în timp, din anii ’50-’60 și până în prezent.
Fredonând melodii, nici nu ne vom da seama că am învățat cuvinte, expresii
și structuri specifice limbii engleze.
Aprofundarea si consolidarea notiunilor de limbă engleză studiate in
clasele 5 - 6

1h
2.

English Karaoke

Irina Gîdea

V-VI
1h

3.

4.

5.

6.

7.

Limbă engleză –
gramatică
(aprofundare)

Ana Gheorghiceanu

Limbă engleză –
vocabular
(aprofundare)
Limba și literatura
românăaprofundare
Limba și literatura
românăaprofundare
Limba și literatura
românăaprofundare

Ana Gheorghiceanu

V-VI
1h
VI-VII

Aprofundarea si consolidarea elementelor de vocabular studiate

1h
Rodica Nicolae

a V-a A
1h

Radu Petrescu

a V-a B
1h

Adelina Voicu

a V-a C
1h

La aceste ore se urmărește aprofundarea și consolidarea noțiunilor de limba
și literatura română studiate. Se poate lucra și diferențiat, în funcție de nevoile
elevilor.
La aceste ore se urmărește aprofundarea și consolidarea noțiunilor de limba
și literatura română studiate. Se poate lucra și diferențiat, în funcție de
nevoile elevilor.
Activitățile de la acest cerc urmăresc perfecționarea capacităților și
deprinderilor de comunicare și de redactare în limba română. În același timp,
elevii sunt pregătiți pentru participarea la diferitele concursuri și olimpiade
școlare.

Limba și literatura
românăaprofundare

Georgiana Stoica

1h

Activitățile de la acest cerc urmăresc perfecționarea capacităților și
deprinderilor de comunicare și de redactare în limba română. În același timp,
elevii sunt pregătiți pentru participarea la diferitele concursuri și olimpiade
școlare.

9.

Limba și literatura
română performanță

Rodica Nicolae

a V-a
A și B
1h

Activitățile de la acest cerc urmăresc perfecționarea capacităților și
deprinderilor de comunicare și de redactare în limba română. În același timp,
elevii sunt pregătiți pentru participarea la diferitele olimpiade școlare.

10.

Limba și literatura
română performanță
Limba și literatura
română aprofundare
Limba și literatura
română aprofundare

Georgiana Stoica

a V-a
C și D
1h
a VI-a
A și B
1h
a VI-a C

13.

Limba și literatura
română performanță

Rodica Nicolae

a VI-a
A, B, C
1h

La aceste ore se urmărește aprofundarea și consolidarea noțiunilor de limba
și literatura română studiate. Se poate lucra și diferențiat, în funcție de
nevoile elevilor.
La aceste ore se urmărește aprofundarea și consolidarea noțiunilor de limba
și literatura română studiate. Se poate lucra și diferențiat, în funcție de nevoile
elevilor.
Activitățile de la acest cerc urmăresc perfecționarea capacităților și
deprinderilor de comunicare și de redactare în limba română. În același timp,
elevii sunt pregătiți pentru participarea la diferitele concursuri și olimpiade
școlare precum și pentru examenul de Evaluare Națională.
Activitățile de la acest cerc urmăresc perfecționarea capacităților și
deprinderilor de comunicare și de redactare în limba română. În același timp,
elevii sunt pregătiți pentru participarea la diferitele olimpiade școlare.

14.

Limba și literatura
românăaprofundare
Limba și literatura
românăaprofundare

Andreia Dosaru

a VII-a A

Limba și literatura
românăaprofundare
Limba și literatura
românăperformanță

Georgiana Stoica

8.

11.

12.

15.

16.

17.

Rodica Nicolae

Adelina Voicu

a V-a D

1h

1h
Radu Petrescu

a VII-a B
1h
a VII-a C
1h

Rodica Nicolae

a VII-a
A, B, C
1h

La aceste ore se urmărește aprofundarea și consolidarea noțiunilor de limba
și literatura română studiate. Se poate lucra și diferențiat, în funcție de nevoile
elevilor.
La aceste ore se urmărește aprofundarea și consolidarea noțiunilor de limba
și literatura română studiate. Se poate lucra și diferențiat, în funcție de
nevoile elevilor.
La aceste ore se urmărește aprofundarea și consolidarea noțiunilor de limba
și literatura română studiate. Se poate lucra și diferențiat, în funcție de
nevoile elevilor.
Activitățile de la acest cerc urmăresc perfecționarea capacităților și
deprinderilor de comunicare și de redactare în limba română. În același timp,
elevii sunt pregătiți pentru participarea la diferitele olimpiade școlare.

18.

Lingvistică

Radu Petrescu

a V-a,
a VI-a
1h

19.

Lingvistică

Radu Petrescu

a VII-aa VIII-a
1h

20.

21.

Limba și literatura
română - Evaluare
Națională

Andreia Dosaru

Limba și literatura
română - Evaluare
Națională

Radu Petrescu

a VIII-a
A
1h
a VIII-a
B
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)
Activitățile de la acest cerc urmăresc perfecționarea capacităților și
deprinderilor de comunicare și de redactare în limba română. Elevii sunt
pregătiți pentru examenul de Evaluare Națională. Se lucrează diferențiat, în
funcție de nevoile elevilor.
Activitățile de la acest cerc urmăresc perfecționarea capacităților și
deprinderilor de comunicare și de redactare în limba română. Elevii sunt
pregătiți pentru examenul de Evaluare Națională. Se lucrează diferențiat, în
funcție de nevoile elevilor.
Activitățile de la acest cerc urmăresc perfecționarea capacităților și
deprinderilor de comunicare și de redactare în limba română. Elevii sunt
pregătiți pentru examenul de Evaluare Națională. Se lucrează diferențiat, în
funcție de nevoile elevilor.

22.

23.

24.

25.

26.

Limba și literatura
română- Evaluare
Națională

Adelina Voicu

Limba și literatura
română- Pregătire
pentru examenul
de Bacalaureat

Andreia Dosaru

Limba și literatura
română- Pregătire
pentru examenul
de Bacalaureat

Georgiana Stoica

Literature and
performence

Dana Ștefan

Matematică - teme

Profesori de matematică

a VIII-a
C
1h
a XII-a
A, B
1h
a XI- a A
și B
1h
IX, X
1h

Activitățile de la acest cerc urmăresc atât aprofundarea, cât și perfecționarea
capacităților și deprinderilor de comunicare și de redactare, în vederea
pregătirii pentu examenul de bacalaureat. Se lucrează diferențiat, în funcție
de nevoile elevilor.
Activitățile de la acest cerc urmăresc atât aprofundarea, cât și perfecționarea
capacităților și deprinderilor de comunicare și de redactare, în vederea
pregătirii pentru examenul de bacalaureat. Se lucrează diferențiat, în funcție
de nevoile elevilor.
Activitățile de la acest cerc urmăresc atât aprofundarea, cât și perfecționarea
capacităților și deprinderilor de comunicare și de redactare, în vederea
pregătirii pentru examenul de bacalaureat. Se lucrează diferențiat, în funcție
de nevoile elevilor.
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.
V-XII

27.

Florentina Popescu
„Pregătire Fit in
Deutsch 1”

28.

29.

30.

a VI-a a VII-a
1h

„Pregătire
Goethe - Zertifikat
A2: Fit in Deutsch
2”

Florentina Popescu

Cercul „Pregătire
Goethe-Zertifikat
B1”

Florentina Popescu

DELE A2 / B1
escolar

Ada Bogliș

a VII-a –
a X-a
1h
a XI-a a XII-a
1h
VII - X
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 posibilitatea de a-ţi consolida şi
aprofunda cunoştinţele de limba germană şi de a lucra modele specifice
acestui examen.
Cercul de pregătire pentru examenul de A2, are ca scop exersarea,
dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor lingvistice orale și scrise specifice
acestui examen prin intemediul rezolvării diferitelor tipuri de exercitii și a
modelelor de pregătire pentru examen.
Dacă doreşti să îţi îmbunătăţeşti cunoştinţele de limba germană, să participi
la examenul Goethe-Zertifikat B1 şi să obţii un certificat recunoscut la nivel
internaţional te asteptăm la cercul „Pregătire Goethe-Zertifikat B1”. Vei avea
ocazia să rezolvi seturi de exerciții și să te familiarizezi cu diferitele părți ale
examenului oral și scris.
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!

31.

DELE A1 escolar

Silvia Petcu

VI-VIII
1h

32.
33.

Limba spaniolă începători
DELF B1

Silvia Petcu
Loredana Pană

V-VII
1h
XI – XII
1h

34.

DELF B2

Loredana Pană

XII
1h

35.

Cinéma français

Loredana Pană

V – XI
2h

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!

Modulul se adresează elevilor care au studiat cel puțin 5-6 ani limba franceză
și doresc să se pregătească în vederea susţinerii acestui examen la Institutul
Francez din Bucureşti. Cursul presupune ca elevul să aibă cunoștințe solide
de limbă franceză.
Cercul se adresează elevilor care au studiat cel puțin 6-7 ani limba franceză
și doresc obținerea certificării la Institutul Francez din Bucureşti. Cursul este
potrivit pentru cei care doresc să aibă un avantaj în viața profesională.
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

36.

DELF A2

Loredana Pană

VIII-XI
1h

37.

DELF A1

Lavinia Pavel

VI – IX
1h

38.

39.

40.

Deutschland
kennenlernen (Să
facem cunoștință
cu Germania)
Angstfrei Deutsch
sprechen
(Să vorbim limba
germană fără
teamă)
Programul de
protecție a Terrei

Ingrid Drăgan

V - VII
1h

Ingrid Drăgan

VI - VII
1h

Cristina Humă

V-VII
1h

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.
Cercul se adresează elevilor care au studiat cel puțin 3-4 ani limba franceză
și doresc să se pregătească în vederea susţinerii acestui examen la Institutul
Francez din Bucureşti, dar şi celor care îşi propun să aprofundeze studiul
limbii franceze.
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).
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.
Învățarea unei limbi străine presupune și cunoștințe despre țara sau țările în
care se vorbește limba respectivă. Astfel, vom învăța date generale despre
spațiul germanofon, curiozități, date istorice sau geografice importante.
Comunicarea orală într-o limbă străină joacă un rol esențial. Astfel, în acest
cerc vom reuși să vorbim liber, fără emoții limba germană atât în monolog și
dialoguri, dar și în fața unui public. De asemenea, pentru a reuși să vorbim
cât mai corect, vom aprofunda și exersa constant și noțiunile de gramatică.
Cercul se adresează elevilor ce își doresc să învețe mai mult despre cum
pot proteja mediul înconjurător pentru o Terra mai sănătoasă și mai fericită.
Aici vom învăța despre alternativele sustenabile ale produselor pe care le
folosim zi de zi (bineînțeles, vom afla și înțelesul cuvântului sustenabil). De
asemenea, discutăm despre energia verde, reciclare și nu numai. Anul
acesta se poartă VERDE!

41.

Fotbal

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 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!

42.

Fotbal feminin

Ciprian Dolete

VI - XII
1h

A venit timpul ca și fetele să strige „Suntem cele mai bune!”, „Am învins!”,
„Suntem campioane!” Vino alături de noi la cursul de fotbal. Se va munci din
greu la antrenamente, iar cele mai bune şi mai serioase vor reprezenta
şcoala la concursuri.

43.

Handbal

Ciprian Dolete

V-VIII
1h

Prin activitatea corporală, copilul devine conștient de posibilitățile sale, în
condițiile reușitei sau nereușitei, alături de ceilalți, în lupta cu sine căutând
să se înteleagă și să cunoască mai bine lumea.
Hai și tu să faci parte din grupul celor ce își propun o dezvoltare echilibrata
atât fizic, cât și emotional, în cadrul cercului de handbal!

44.

Volei

Ciprian Dolete

VI - 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!

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.

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.

46.

47.

48.

49.

Complemente de
programare –
performanță

Ciobanu Mariana

Pregătire ECDL
Computing

Ciobanu Mariana

Pregătire ECDL

Ciobanu Mariana

V- VIII
1h

VI - VIII
1h

IX-XII
1h

Cercul are o durată de 1 oră / săptămână, se adresează elevilor claselor
VII-VIII care doresc să participe la concursurile școlare de Informatică.
Cercul își propune dezvoltarea abilităților elevilor de a rezolva probleme
complexe, folosind tipuri structurate de date, funcții definite de utilizator și
tehnici de programare utilizând limbajul de programare C/C++.
Cercul are o durată de o oră/săptămână și se adresează elevilor de
gimnaziu, clasele VII-VIII care doresc să susțină examenul ECDL
Computing.
Cursul este structutat pe capitole după cum urmează:
1. Structura unui program:
a. Variabile, tipuri simple de date, operatori
b. Citiri, Scrieri
2. Instructiunea de decizie
3. Structuri repetitive: while, for
4. Tipuri structurate de date
a. Liste
b. Siruri de caractere
c. Tupluri
d. Dictionare
5. Functii
6. Recursivitate
7. Module. Biblioteci
Cercul se finalizează cu susținerea examenului ECDL Computing și
presupune achitarea costurilor solicitate de ECDL Romania pentru:
seria unică, simulare și examen.
Toți participanții la cerc vor susține examenul.
Cercul are o durată de o oră/săptămână și se adresează elevilor de liceu
care doresc să susțină examene ECDL, pentru modulele:
- Utilizarea computerului
- Calcul tabelar
- Instrumente online
- Prezentari
- Editare de text
- Baze de date
Cercul se finalizează cu susținerea examenelor ECDL și presupune
achitarea costurilor solicitate de ECDL Romania pentru: seria unică,
simulări și examene pentru modulele parcurse și la cerere costul
permisului.

50.

Networking

Cătălina Niculiță

VIII-XII
1h

51.

Teatru

Cristian
Negoescu

V- X
1h

52.

Cerc de arte

Magda Morozan

V - VIII
1h

53.

Teme

profesori diverși

V - XII

Cercul are o durată de o oră/săptămână și se adresează elevilor de liceu și
din clasa a VIII-a care doresc să-și dezvolte cunoștințele și competențele
de lucru în rețelistică, cea mai noua ramura din domeniul IT.
Cercul de Networking va parcurge materia cursului CCNA 1, dezvoltat de
Cisco Networking Academy, in cadrul caruia vom invata despre cum
functioneaza o retea, vom discuta despre Ethernet, IPv4 si IPv6 si vom face
configuratii de baza pe routere si switchuri folosind simulatorul
PackerTracer.
Cursul curpinde mai multe module, urmate de teste partiale. Aceste teste
sunt optionale si in urma sustinerii lor elevii vor primi diploma de absolvire
oficiala a cursului ITN.
Cursul asigură pregătire pentru Olimpiada de Informatică Aplicată
AcadNet, organizată la nivel național pentru elevii de liceu
(http://www.acadnet.ro).
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.
O oră pe săptămână în care elevii claselor V-VIII pot experimenta baze ale
diferitelor tehnici plastice de lucru în desen, pictură, modelaj.

CERCURI CU TAXĂ

Nr.
crt.

Denumirea
cercului

Profesorul

Clasa

Tarif

Descrierea cercului

V-X

2000 RON / an
în 2 tranșe
(1000 RON –
termen 23
septembrie,
1000 RON –
termen 3
februarie)

Cursul propune elevilor ca produs final, realizarea unui
videoreportaj pe teme la alegere.
Atelierul va iniția elevii în lumea filmului prin sesiuni de vizionari
de secvente din filme selectate din istoria cinematografiei
internationale, vom face exerciții de memorie și atenție, ne vom
dezvolta imaginația, vom folosi elemente de “creative writing”
pentru scrierea unor secvențe de film și a unor povestiri
cinematografice, vom învăța elemente introductive de regie de
film și editare video, vom filma și ne vom bucura împreună de cea
de a șaptea artă. Participanții vor avea ocazia să își însușească
și bazele actoriei de film și pot să își construiască și un pachet
media de prezentare personală sau de grup.

1.

Atelierul de film

Cristian
Negoescu

1h

2.

Design Vestimentar

Magda
Morozan

Modelaj în lut și
sculptură

Magda
Morozan

The PRE IB Mathematics Club

Georgiana
Popovici

V - XII
1h

3.
V - XII
1h

X
2h

1200 RON / an
în 2 tranșe (600
RON – termen
23 septembrie,
600 RON –
termen 3
februarie)
1500 RON / an
în 2 tranșe (750
RON – termen
23 septembrie,
750 RON –
termen 3
februarie)
2000 lei/ an în
2 tranşe (1000
RON – termen
23 septembrie,
1000 RON –
termen 3
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.

În această oră de cerc, elevii exersează lucrul și înțelegerea
volumelor, cu ajutorul lutului, și în care se deprind cu sculptura
contemporană, reușind să creeze obiecte de artă
tridimensionale, din diferite materii prime.

The PRE IB - Mathematics Club is aimed at students in the 10th
grade who wish to enrol in the IB Diploma Programme. The
curriculum follows the chapters studied in class for mathematics.
The teaching of this subject is delivered in English.

4.

Şah

V-XII
Victor Surdu
1h

1500 lei/ an în
2 tranşe (750
RON – termen
23 septembrie,
750 RON –
termen 3
februarie)

5.

KEN Business
Academy
Program de
educație financiară
și antreprenorială
pentru copii

Carmen
Iorgulescu

V-VII
1h

3240 lei/ an în
2 tranşe (1620
lei - termen–
termen 23
septembrie,
1620 RON –
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.
http://scoalasah.ro/despre-noi.html
Mărimea grupei: 5 - 15 elevi
„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:
1. înțeleg ce este un antreprenor: abilitățile cheie și stilul de
gândire
2. 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
3. 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
4. știu mai multe despre ce sunt banii și cum să-i gestioneze
eficient

6.
2390 / an
şcolar, în 2
tranşe
Robotică
Educaţională

V - IX
Iulia Sîrbu
1h
Asociația de Robotica
Educațională și
Știință WRO
www.wroromania.ro

(1195 RON termen 23
septembrie,
1195 RON –
termen 3
februarie)

cu LEGO®
Mindstorms
Education EV3
asigurat de
organizator

5. 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!
6. dobândesc cunoștințe despre modul de organizare și
gestionare a unei afaceri, dar și o afacere în ansamblul ei
(prin vizite în diverse companii)
7. Întâlnesc antreprenori și specialiști care le împărtășesc
din experiența lor
8. își dezvoltă încrederea în sine și înteleg că își pot
transforma talentul / interesul în proiecte antreprenoriale
Mărimea grupei: min. 8 – max.12 elevi
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.
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.
Echipamente necesare:
- Set Educational Lego Education Mindstorms EV3 asigurat de
organizator (1 set pentru fiecare echipa de 3 elevi)
- laptop propriu participant (min 1 laptop pentru fiecare echipa de
3 elevi).
Cursul se organizează pentru grupe de minimum 6 elevi
7.
V-XII

Pian

Ștefan Lovin

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 RON –
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!

8.
V-XII

Canto și pregătire
muzicală

Monica Păun

Ședință
individuală
=25 min
(la cerere,
ședințele
se pot
dubla - 50
min/săpt.)

1700 lei/ an în
2 tranşe (850
lei - termen–
termen 23
septembrie,
850 RON –
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.

9.
V-XII

Percuție
Gilberto Torres
(Tobe)

Ședință
individuală
=25 min
(la cerere,
ședințele
se pot
dubla - 50
min/săpt.)

1400 lei/ an în
2 tranşe (700
lei - termen–
termen 23
septembrie,
700 RON –
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!

10.
V-XII

Chitară

Radu Miculița

Ședință
individuală
=25 min (la
cerere,
ședințele
se pot
dubla - 50
min/săpt.)

1800 lei/ an în
2 tranşe (900
lei - termen–
termen 23
septembrie,
900 RON –
termen 3
februarie)

Chitara este un instrument foarte versatil, putând fi folosit atât ca
instr ument 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.

11.

Zumba

Augustina
Dumitrașcu

V – XII
1h/săpt.

1800 lei/ an în
2 tranşe (900
lei - termen 23
septembrie,
900 RON –
termen 3
februarie)

12.

Enjoy2BeYou

Laura Andrieș

V – XII
1h/săpt.

1600 lei/ an în
2 tranşe (800
lei - termen 23
septembrie,
800 RON –
termen 3
februarie)

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.
Mărimea grupei: min. 6 – max. 21 elevi
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 supraalimentată, 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 Enjoy2BeYou îmi propun să demarăm acest
proces de prevenție, introducând în programul săptămânal
mișcare adaptată, cu practicarea de exerciții funcționale care
activează toate grupele musculare mari, crescând astfel rata
metabolică, îmbunătățind starea generală și, nu în ultimul rând,
crescând stima de sine, raportat la imaginea proprie.
Mărimea grupei: minim 6 elevi

12.

V-XII
Baschet Club

Iulian Florea
Cătălin Naziru
Cristina Popa

3 sesiuni/
săpt.

3000 lei/ an în
2 tranşe (1500
lei -termen 23
septembrie,
1500 RON –
termen 3
februarie)

Cu o experiență vastă, de la babybaschet până la seniori, echipa
de antrenori BC Shooting Stars, va crea 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 în cadrul campionatelor
municipale destinate vârstei și în campionatele naționale
organizate de către Federația Română de Baschet.

13.

Limba
Japoneză

Alice
Falcan

V - XII
1h

3000 lei/ an în
2 tranşe (1500
RON - termen
23 septembrie,
1500 RON –
termen 3
februarie)

În cadrul cercului, învățăm două din cele trei alfabete și începem
să lucrăm din cel mai apreciat manual pentru străini, creat integral
în limba japoneză, `Minna no nihongo`. Ocazional, jucăm jocuri
educative pentru însușirea numerelor și denumirilor de fructe,
legume, animale sau diverse obiecte de uz zilnic.
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, autocontrol, 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).

14.

Nicolae Stoian
Kyokushin karate

Dragoș
Lotreanu

V-VI
1h

1400 lei/ an în
2 tranşe (700
RON - termen
23 septembrie,
700 RON –
termen 3
februarie)

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 elevi

