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Cercul de Muzică populară
Se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani. Activitatea principală şi cea mai
solicitată de către elevi este cântul popular (canto) dar cercul nostru oferă servicii educaţionale
diverse cum ar fi: muzică instrumentală (instrumente populare tradiţionale: fluier şi cobză) şi
ansamblu folcloric (grup vocal şi joc popular).
Pe lângă competenţele specifice cercului care vizează în linii mari dezvoltarea capacităţilor de
interpretare vocală, instrumentală şi cultivarea valorilor tradiţionale, elevul care participă la
activităţile noastre dezvoltă şi competenţe interpersonale prin socializare constructivă la nivelul
cercului sau la nivelul reprezentaţiilor cu public, competenţe antreprenoriale prin colaborarea la
organizarea evenimentelor artistice şi nu în ultimul rând educarea stimei de sine prin participarea
activă la diverse activităţi artistice (spectacole, concursuri, emisiuni TV).
Cercul de muzică Vârsta
populară
Cânt popular
7-18 ani
Joc popular
11-18 ani
Fluier-cobză
9-15 ani

Număr maxim
locuri disponibile
50
16
4

de

Coordonator cerc:
Prof. Aneculăesei Daniel

Cercul de Pictură
Se adresează elevilor, școlari (însemnând minim 7 ani), pasionați de pictura și care doresc să
își dezvolte aceste abilități. Selecția elevilor se va face pe baza de testare a abilităților. Pe parcursul
anului școlar elevii vor învăța cum să organizeze o compoziție, noțiuni de studiu de culoare, studiu
natura. In funcție de progresele pe care le fac, elevii vor participa la expoziții, concursuri școlare. La
finalul anului școlar elevii interesați, vor putea participa la o tabără de creație. Numărul de locuri
disponibile este de 30.
Coordonator cerc:
Prof. Rusu Petronela

Cercul de Sculptură/modelaj
Modelajul este prima etapă în înțelegerea limbajului sculptural iar copiii vor învăța diverse
tehnici de modelare. Pe măsură ce vor înțelege tainele pământului, vor învăța și tehnici de
transpunere a compozițiilor în gips și materiale neconvenționale. Numărul de locuri disponibile
este de 60 de elevi, iar vârsta minimă este de 6 ani.
Coordonator cerc:
Prof. Jaucă Dan

Cercul de Dans clasic/Balet
Oferta educaționala este accesibilă şi unitară pentru toţi copiii înscrişi la activitatea Cercului
de Dans Clasic, dar aplicarea ei se va face cu respectarea particularităţilor individuale, vârstei şi
nivelului de dezvoltare ale fiecărui copil.
Scopul activităţii Cercului este orientat în doua direcţii: – al petrecerii timpului liber într-un
mod plăcut şi eficient, prin realizarea unor programe atractive şi variate, folosind ca mijloc de bază,
jocul şi întrecerea, concomitent urmărindu-se organizarea activităţii individuale şi de grup;
și – al
formării şi perfecţionării abilităţilor necesare participării la acţiuni educative de natură cultural
artistică şi sportivă, de creştere a capacităţii competiţionale şi obţinerii de performanţe.
Număr de locuri disponibile este de 90, iar vârsta minimă de 5 ani.
Coordonator cerc:
Prof. Duminică Mirela
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Cercul de Muzică vocal-instrumentală
Vine în întâmpinarea dorinţei copiilor de toate vârstele de a-şi perfecţiona şi valorifica
aptitudinile muzicale – testate în prealabil – şi de a oferi tuturor copiilor modele de interpretare
artistică prin spectacole şi alte manifestări specifice. Cursurile acestui cerc va face cunoscută copiilor
muzica uşoară valoroasă, dezvoltând în acelaşi timp spiritul lor de discernământ.
Condiţiile pentru înscrierea la cerc sunt: - auz muzical bun (intonaţie justă), simţ ritmic bine
dezvoltat; memorie muzicală; răbdare şi perseverenţă.
Pentru anul școlar 2016-2017 sunt disponibile 20 de locuri (2 grupe) pentru profilul chitară începători. Vârsta minima a copiilor care se înscriu in aceste grupe trebuie să fie 11 ani.
Coordonator cerc:
Prof. Lungoci Mihai

Cercul de Radioclub - Tir sportiv
Radioclub-ul urmează trei direcții importante: 1. Radio-telegrafie utilizarea codului Morse, 2.
Radio-goniometrie (Vânătoarea de vulpi, ce reprezintă depistarea emițătoarelor ), 3. Trafic Radio –
legături cu radio amatori din țară și străinătate și construcții electronice de profil radio. La
RADIOCLUB se pot înscrie maximum 60 elevi, cu vârsta minimă de 7 ani.
TIR sportiv - Trageri cu armă cu aer comprimat calibru 4,5 mm și 5. Vârsta minimă este de 10
ani, iar numărul de locuri disponibil este de 40.
Coordonator cerc:
Prof. Dincă Viorel

Cercul Foto Cineclub/ Redacție presă Radio - TV
Cercul Foto cineclub oferă copiilor interesați oportunitatea de a descoperi lumea prin
obiectivul aparatului foto, educând gustul tinerilor pentru frumos, familiarizându-i cu aparatura
fotografică și cu tehnicile de prelucrare a imaginii. Vârsta copiilor care se pot înscrie la acest cerc
este cuprinsă între 10 și 18 ani, iar numărul de locuri disponibile este de 30.
La cercul de Redacție presă, Radio TV, copiii vor învăța să folosească un mijloc de informare,
să interpreteze cele citite, să discearnă adevărul de ficțiune, să accepte informaţia. De asemenea copiii
vor învăţa să culeagă informaţia, să o prelucreze şi să o redacteze dar vor ști și ce limbaj trebuie
folosit pentru ca aceasta să ajungă la cititori. O deprindere importantă va fi aceea a identificării şi
verificării surselor. Vârsta copiilor care se pot înscrie la acest cerc este cuprinsă între 8 și 18 ani. Iar
numărul de locuri disponibile este de 70.
Coordonator cerc:
Prof. Buculei Mihaela

Cercul de Informatică
La acest cerc se pot înscrie elevi cu vârste cuprinse 8 – 18 ani. Se urmăresc următoarele
aspecte: dezvoltarea competenţelor de utilizare ale unui sistem de calcul, utilizarea celor mai noi
produse software din domeniu, realizarea aplicaţiilor informatice care vor duce la dezvoltarea gândirii
algoritmice, spiritului practic şi inovativ, utilizarea celor mai moderne mijloace de comunicare,
posibilitatea de lucru în echipă pentru realizarea proiectelor în vederea participării la concursuri de
informatică, dobândirea competenţelor de exprimare, de argumentare, de teoretizare pe teme din
domeniul IT folosind sistemul de calcul;
Grupa începători
Sisteme de operare Windows7
Pachetul MS Office
Editoare grafice
Fisiere audio
Internet
Număr locuri disponibile:

Grupa avansaţi
Limbaje de programare I C++
Editarea paginilor HTML, Php,
Java script
Editoare video

Grupa performanţă
Limbaje de programare II C++
Aplicaţii Software
WebDesign
Echipe de Proiect
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25 începători clasele II-IV
25 începători clasele V-VIII

15 avansați clasele III-IV
15 avansați clasele V-VIII

5 performanță clasele IV-V
3 performanță clasele VI-XII
Coordonator cerc,
Prof. dr. Şoiman Ştefania

Cercul de Orientare turistică/ Ecoturism
Cercul de Orientare turistică/Ecoturism vine în întâmpinarea copiilor cu dragoste pentru
natură. Activitățile desfășurate în cadrul cercului sunt diverse: de la curiozități geografice la orientarea
în natură utilizând harta și busola, de la experimente la protecția mediului, de la vizionarea și
analizarea documentarelor, la realizarea de drumeții.
Cercul își propune educarea copiilor prin însuşirea abilităţilor de orientare turistică şi folosire
a materialelor cartografice, dobândirea de cunoștințe referitoare la mediul înconjurător, dezvoltarea
unei atitudini pozitive față natură, stimularea curiozității pentru explorarea acesteia, precum și
responsabilizarea copiilor în legătură cu problemele de mediu existente în orizontul local. Numărul
locuri disponibile este de 60 iar vârsta minimă de 5 ani.
Coordonator cerc,
Prof. Bumbu Nicoleta

Cercul Cenaclu literar/ Teatru
Acest cerc dezvoltă aptitudini de comunicare, oferă activităţi de relaxare, destindere, voie
bună, posibilitatea afirmării, încurajare și implicarea elevilor în dobândirea şi promovarea unui sistem
valabil şi real de valori, susţine acumularea şi diseminarea exemplelor de bune practici, cultivă
încrederea în propriile posibilităţi de exprimare în public, cu scopul de a transmite gânduri, emoţii.
Cercul îl plasează pe elev în centrul procesului educativ. Modalitatea concretă prin care
lectura de plăcere este bazată pe animaţiile de lectură, în care rolul dominant este al elevilor, domină
activitatea în cercul nostru. Animaţiile de lectură sunt activităţi care îşi propun să-i determine pe
tineri să citească sau să reconcilieze relaţia lor cu cartea, activităţi de mediere culturală, menite să
reducă distanţa dintre elev şi sursa de informaţie.
Elevii dornici să participe la activitățile noastre ar trebui : să sesizeze intuitiv sensurile
corecte sau incorecte dintr-un enunț oral, să semnaleze prin replici adecvate înțelegerea mesajului
interlocutorului; să manifeste interes față de mesajul partenerului de dialog. Numărul de locuri este
de 90, iar vârsta minimă de 5 ani.
Coordonator cerc
Prof. Alina Șandru

Cercul de Șah
Jocul de șah cere o atenție intensa și de durată, de asemenea necesar să se prevadă mental
schimbările intervenite in poziționarea figurilor pe tablă. Prin aceasta se dezvolta inevitabil puterea de
imaginație. De asemenea, nu se poate concepe ca un bun jucător să nu dispună de capacitatea de
reținere a diferitelor variante care apar in decursul jocului. Jocul de șah ajută să se păstreze stăpânirea
de sine in situațiile extreme. Jocul de șah cere hotărâre, curaj, bucuria riscului și in același timp simțul
răspunderii, dar și o anumită precauție. Toate acestea formează împreună o combinație ciudată de
genul unui “curaj precaut” și duc la un anume raționalism. Vârsta minimă pentru înscrierea la acest
cerc este de 7 ani, iar numărul de locuri este de 20.
Coordonator cerc
Prof. Culapov Marian

Cercul de Karting/ Educație rutieră
Karting-ul este o disciplină sportivă, ce are scopul de inițiere în tainele mecanicii și a
pilotajului dar și ușurința conștientizării semnificației de a avea o conduită preventivă vizavi de
ceilalți participanți la traficul rutier. Prin activitățile desfășurate, kartingul, contribuie la formarea
unui limbaj tehnic, dezvoltarea unor abilități și aptitudini de pilotaj și nu în ultimul rând la dezvoltarea
spiritului de competiție pentru copii și elevii care ating maximum de pregătire teoretică și practică.
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Elevii care doresc să urmeze cursurile cercului trebuie să aibă avizul clinic sănătos pentru practicarea
sportului cu motor.
Activitatea cercului este destinată copiilor care au împlinit vârsta de 6 ani, iar numărul
de locuri disponibil este de 30.
Coordonator cerc
Prof. Choleva Biatrice- Liliana

Cercul de Tapiserie - Atelierul fanteziei
Activitatea cercului oferă o gamă variată de tehnici și operații de lucru, ce vizează dezvoltarea
creativității și a imaginației, educația estetică și dezvoltarea simțului practic prin folosirea diverselor
materiale pentru realizarea de tapiserii și obiecte decorative respectând și meșteșugurile tradiționale
utilizate în industria casnică.
Copii care optează pentru acest cerc trebuie să dea dovadă de atenție, răbdare, perseverență,
minuțiozitate, gust pentru frumos și ambiție în însușirea tehnicilor de lucru. Vârsta minimă 5 ani,
numărul locuri grupă Cusaturi traditionale 15 locuri; Atelierul fanteziei 10 locuri; Tapiserie 50
de locuri.
Coordonator cerc
Prof. Reuț Olga- Marcela

Cercul de Artă textilă / Pictură religioasă
Activitatea cercului este axată pe formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare realizării de
lucrări decorative folosind materiale textile. Se urmărește dezvoltarea creativității și a educației
estetice. Este încurajată exprimarea personalității elevilor prin imprimarea unei note personale a
obiectelor executate. Este destinat în special elevilor care dovedesc aptitudini în aplicarea creativă a
cunoștințelor și tehnicilor de lucru însușite, pasiune și talent.
Număr de locuri:
Artă textilă: - clasele III-IV: 15 locuri
- clasele V-VIII, IX-XII: 15 locuri
Atelierul fanteziei - clasele 0-II: 12 locuri
Pictură religioasă: - clasele 0-IV: 5 locuri
- clasele V-XII: 6 locuri
Activităţile cercului de Artă Textilă – Atelierul Fanteziei se adresează copiilor care
au RĂBDARE, le place să-și dezvolte abilitățile practice, sunt CREATIVI, și doresc să-și însușească
diverse tehnici de lucru specifice artelor decorative. La cerc se pot înscrie elevi din clasele I – XII,
activitatea cercului desfășurându-se diferențiat, pe grupe de vârstă. Activitatea elevilor este
evidențiată și prin organizarea periodică de expoziții.
În cadrul cercului de Pictură religioasă elevii învață să realizeze icoane pe sticlă și pe lemn,
tehnicile și modelele abordate fiind specifice iconografiei românești. Disciplina își propune deci nu
doar inițierea copiilor în arta reprezentării icoanelor, ci și dobândirea de către aceștia a unor noțiuni de
cultură generală (ce este icoana; rolul icoanei; despre primele icoane; tipuri de icoane; identificarea
elementelor componente și semnificația acestora; contexte de utilizare a icoanei), noțiuni de artă
plastică (armonizarea culorilor; contraste; folosirea spațiului plastic; etc), precum și însușirea unor
valori etice și morale.
Coordonator cerc
Prof. Hreamătă- Macoveiciuc Cristina

Cercul de Dans sportiv
Dansul sportiv este o disciplină sportivă care se practică în perechi și are în componență două
secțiuni: standard (vals vienez, vals lent, tango, etc.) și latino (cha-cha-cha, salsa, merengue, etc.). El
reprezintă maniera de exprimare artistică a corpului omenesc, ce oferă tinerilor elevi, oportunitatea de
a-și petrece timpul liber în mod constructiv, fiind mișcarea necesară și mai ales, fiind șansa de a învăța
o acțiune cu care se vor întâlni frecvent de-a lungul vieții.
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Elevii vor descoperii sub îndrumarea profesorului, tainele acestei arte non-verbale, precum și
mijloacele prin care conținuturile ei pot fi transpuse expresiei sub forma mișcărilor. Demersul didactic
va fi ierarhizat, începându-se atât prin depistarea și formarea ritmului muzical, cât și a orientării în
spațiu și timp.
Disciplina Dans Sportiv își propune ca finalități: formarea ținutei corporale prin dezvoltarea
aptitudinilor bio-psiho-motrice, formarea capacității elevilor de valorificare a potențialului dobândit în
întreceri/concursuri, precum și a dezvoltării spiritului de competitor și a trăsăturilor de personalitate
favorabile integrării în grup.
Condiții de înscriere sunt: -Vârsta minimă: 6 ani;
- Apt pentru efort fizic;
Categorie acceptată:
- Mixtă: fete, băieți;
Număr de locuri disponibile:
- 90 locuri (fete-băieți);
Coordonator cerc
Prof. dr. Petrea Aida

Cerc Cultura și civilizație engleză/ cultură și civilizație japoneză
Cercul de cultura și civilizație engleză se adresează tuturor copiilor/elevilor cu vârste între
4-18 ani care vor să exerseze limba engleză intr-un cadru prietenos, prin metode nonformale,
interactive și distractive. Programa variază in funcție de vârsta și nivel.
Exista grupe de limba engleză, nivel începător și avansat. Pentru stabilirea nivelului de lucru
se va organiza o testare în perioada 7-8 septembrie 2016. Sunt 20 de locuri disponibile pentru fiecare
grupă.
Cercul de cultura și civilizație japoneză este destinat elevilor cu vârste intre 10-18 ani. In
prezent există două grupe de limba japoneza; o grupa de începători și una de începători+. Grupa de
începători+ este destinata elevilor care cunosc silabarele hiragana și katakana și care sunt familiarizați
cu vocabular și expresii de baza in limba japoneză. Programa pentru aceasta grupă cuprinde învățarea
kanji-urilor de baza, exerciții de citire, scriere, ascultare, vorbire, elemente de cultura si civilizație
japoneza, vizionarea unor filme/anime in limba japoneza, jocuri și activități interactive. In aceasta
grupa mai sunt 10 locuri disponibile.
Grupa de începători este destinata elevilor care nu au cunoștințe de limba și cultura japoneză.
Programa pentru aceasta grupa cuprinde invitarea celor doua silabare, hiragana și katakana, invățarea
unor expresii/cuvinte de bază, cântece și poezii in limba japoneza, jocuri și activități distractive. În
acesta grupă sunt disponibile 20 de locuri.
Coordonator cerc
prof. Vieriu Carolina

Cerc Operare și programare pe calculator
OFERTA CERCULUI:
*operare MS Word, MS Power-Point , MS Excel - niveluri:începători, avansați
*sisteme de operare - nivel începători
*creare Pagini Web - nivel începători
*programare C/C++ - niveluri:începători, avansați
Limita de vârsta de înscriere la cerc 7 ani, iar locurile libere sunt 30.
Coordonator cerc
prof. Pînzaru Liviu

Cerc Navomodele/ Origami
NAVOMODELE
OFERTA CERCULUI:
Construirea unui model de navă din carton. – preșcolari și școlari cl 0
Construirea unei plute - începători, avansați
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Construirea unui navomodel - începători, avansați
Probe de navigaţie. avansați
Limite de vârstă este de 5 ani, iar numărul de locuri libere este de 60 de locuri libere.
ORIGAMI
OFERTA CERCULUI:
Cu o foaie de hârtie putem crea o lume întreagă.
Prin conţinutul acestui cerc oferim cadrul propice pentru formarea unor priceperi şi deprinderi
multiple. Mai mult, pe lângă trăsături precum răbdarea şi corectitudinea, origami dezvoltă o serie de
alte calităţi morale cum ar fi: hărnicia, dărnicia creatoare, spiritul de economie, de reciclare,
dragostea faţă de natură, simţul estetic, tenacitatea, capacitatea de adaptare la exigenţele unui grup.
Produse realizate din hârtie(jucării, ornamente, mărţişoare...)
Limita de vârstă este de 5 ani, iar numărul de locuri libere este de 20.
Coordonator cerc
prof. Maxim Cristina

Cercul de Confecții/ Creație vestimentară
Activitatea în cadrul cercului de confecţii se desfăşoară pe mai multe grupe de
vârstă:preşcolari(4-7 ani), începători 7-11ani, avansaţi 11-15 ani. Cercul de confecţii are ca scop
formarea priceperilor, deprinderilor şi capacităţilor necesare realizării unui produs din domeniul
confecţiilor, stimularea competenţelor şi dezvoltarea capacităţilor profesionale şi intelectuale ale
tinerilor.
În cadrul cercului de confecţii elevii sunt puşi în situaţia concretă de a observa, de a realiza şi
analiza lucrările, de a obţine prin aplicarea unor tehnici de lucru o multitudine de contexte de învăţare,
cu valenţe formative deosebite, atât în plan cognitiv, cât mai ales în plan psihomotor şi afectiv atitudinal.
Toţi copii care activează la cercul de confecţii vor participa la concursuri, expoziţii şi
prezentări de modă.
Selecţia copiilor se face ţinând cont de aptitudini şi preferinţele copiilor.
Locuri disponibile: 120: 60 pentru preşcolari ,30 pentru începători şi 30 pentru avansaţi.
Coordonator cerc
prof. Voinoiu Ileana

Cercul de Jurnalism/Fotografie de presă
Cercul încurajează elevii care doresc editarea unei reviste şcolare sau pe aceia care sunt atraşi
de meseria (modernă) de JURNALIST.
Indiferent de motivaţia interioară sau exterioară a fiecăruia, programa cercului oferă
generoase posibilităţi elevilor de a-şi utiliza înzestrarea nativă, talentul, creativitatea, deprinderile,
cultura generală. Vizitele sau o eventuală practică în instituţii ale mass-mediei oferă elevilor
posibilitatea de a-şi testa aptitudinile şi capacitatea de adaptare la activitatea zilnică într-o redacţie. În
laboratorul de informatică se vor familiariza cu tehnoredactarea, cu tehnicile noi de comunicare prin
INTERNET.
Avantajele de a fi jurnalist în școală:
 Nu te plictisești! În presă nu există monotonie. Faci zilnic ceva diferit, întâlnești mereu
oameni noi cu povești diferite.
 Descoperi lucruri, oameni și locuri noi ! Ca jurnalist vei avea ocazia să călătorești mai mult
decât în alte profesii. Mai mult, interacționezi mereu cu tot ceea ce te înconjoară, ai acces la
anumite informații la care alții nu pot ajunge, iar munca ta poate fi văzută și apreciată de un
număr mare de persoane.
 Cunoști personalități ! Jurnalismul îți facilitează accesul la întâlnirile cu personalități, actori,
sportivi, cântăreți, autori sau alt fel de persoane publice.
 Îți dezvolți simțurile! Ca jurnalist vei învăța să fii mult mai receptiv și atent la detalii, la ce
se întâmplă în jurul tău, la felul cum se comportă oamenii, la limbajul lor verbal și non-verbal.
Numărul de locuri libere este de 20 la Jurnalism și 5 la Fotografie de presă, iar
vârsta minimă este de 12 ani (clasa a V- a).

Palatul Copiilor Suceava

Oferta cercuri 2016 – 2017
Coordonator cerc
prof. Strejac Oana

Cercul de Electronică/Robotică
La acest cerc copiii vor dobândi abilități de construcție a unor montaje electrice (licurici,
sirene, lumini dinamice), vor învăța componentele electronice, repararea unor montaje. După
dobândirea noțiunilor de bază vor trece la construcția roboților (atât partea electronică cât și
mecanică) și apoi vor învăța programarea acestora. Încununarea muncii lor va fi participarea la
concursurile naționale și internaționale de robotică.
Numărul de locuri libere este de 45, iar vârsta minimă este de 9 ani.
Coordonator cerc
prof. Maftean Liviu

