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Anul școlar 2020‐2021



PREZENTARE GENERALĂ

1. Muzică – Orchestră

2. Cum învață oamenii, adecvat pentru 6‐12 ani

3. Arhitectură, adecvat pentru 6‐12 ani

4. Deserturi sănătoase și delicioase – 5 ateliere pe sem. I. Adecvat pentru 6‐12 ani

5. Introducere în lumea filmului digital – 3 ateliere, începând cu Ianuarie 2021. Adecvat 8‐12 ani

6. Istorie – 8 ateliere, unul pe lună, cu începere din 31 Octombrie. Adecvat pentru 8/9‐12 ani

7. Scratch – 8 ateliere, în fiecare sâmbătă începând din Ianuarie 2021. Adecvat pentru 8/9‐12 ani

8. Debate – 4 ateliere, la cerere. Adecvat pentru 10‐14 ani

9. Educație financiară pentru copii – detalii în semestrul al II‐lea



1. Muzica ‐ Orchestră
cu Lavinia Bălașu 

O activitate care îmbină muzica și coordonarea cu jocuri, interactivitate și 
incursiuni în istoria muzicii.
Sunt așteptați copiii care au deja cunoștințe minime în utilizarea unui instrument, 
iar cei mai mici sunt bineveniți ca invitați.  

Potrivit pentru 6‐12 ani, copii care pot veni cu intrumentul lor
Activități on‐site – la sediul școlii, sâmbăta de la ora 10.00. 
Durata întâlnirii : 1 oră
Începere: 31 Octombrie 2020



La aceste întrebări și multe, multe altele răspunde Olimpia Meșa, mamă și expert în crearea
programelor de învățare. 

Însă nu oricum, ci prin intermediul poveștilor de neuroștiință. Astfel cei mici descoperă modul în care 
creierul uman învață și cum se pot folosi ei de această informație pentru a deveni elevi mai deștepți, mai
buni și mai fericiți.

2. Cum învață oamenii
cu Olimpia Meșa

Unde are loc învățarea? De ce ne plictisim? Cum 
oprim procesul de uitare? De ce ne place să
desfacem diverse lucruri?

Webinarul este interactiv, copiii sunt invitați la discuții și dezbateri. Așteptăm cu drag întrebările
lor despre creier pentru a afla mai multe despre acesta și despre ce înseamnă învățarea activă.
La finalul webinarului, toti participanții primesc prin adresa de email a părinților 2 capitole din 
cartea "Cum Învață Oamenii" și Kitul DIY pentru jocul de cărți cu același nume, în format electronic.

Potrivit pentru 6‐12 ani. Părinții pot participa și ei, dacă se deghizează în copii. 
Activitate hibrid – fie ON SITE la sediul școlii, fie online
Data: 14 Noiembrie 2020, orele 10.00 – 11.00



3. Arhitectură‐ ATELIER‐ul de iarnă
cu Ioana Elena Zaharias

ATELIER‐ul de iarna 
Apropierea sărbătorilor este mereu un moment cu energii pozitive și entuziasm!
împreună cu copii putem fi creativi și pregăti și online sărbătorile din acest an, proiectând și realizând 
decorațiuni arhitecturale de pom! 

Potrivit pentru 6‐12 ani
Perioada întâlnirii online: 19 decembrie 2020, o singură actvitate
Durata întâlnirii : 1 oră / 1,5 ore



4. Deserturi sănătoase și delicioase
cu Raluca Negrea

În această activitate dorim ca cei mici să învețe rețete simple, să aibă rezultate bune cu ele și să 
le poata repeta oricând. Vom avea de asemenea discuții despre mâncarea sănătoasă și beneficiile ei 
pe termen lung. 

Copiii nu au nevoie de cunoștinte anterioare, se va explica totul, iar ustensilele utilizate sunt 
cele care există de obicei în orice bucătărie. 

Activitatea se va desfășura ONLINE.
Potrivită pentru 6‐12 ani (să știe să lucreze cu mixerul și să aibă acces la cuptor, sau să fie 

însoțiți de părinți)



5. Introducere în lumea filmului digital
cu Nicoleta Talpeș

Obiectiv: realizarea unui short la finalul cursului/atelierului cu ajutorul 
telefonului sau a tabletei; participantii vor învăța abilități tehnice (aplicații de 
editare) și lingvistice (scrierea de scripturi, storyboard).

Copiii vor folosi camera video a telefonului, aplicații de editare (trimise de 
coordonator) și au nevoie de destul spațiu în telefon pentru editare. 

Tema short: natura, o zi din viașa lor sau altă temă la alegere; 
Participare: 3 sesiuni per total în timpul anului școlar.

Activitatea se va desfășura ONLINE.
Potrivită pentru 6‐12 ani (copiii să poată utiliza telefonul sau tableta)



6. Istorie: Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe
cu Ioan Streza

Istoria nu este doar instorie. Ea creează caractere. Prin acest modul se urmărește să se 
ofere copiilor nu doar o incursiune în momentele importante din istoria neamului, cât și o 
privire de ansamblu asupra noastră – cine suntem, de unde venim și care e scopul nostru? 

Temele pe care dorim să le abordăm sunt:
Alfabetul Istoriei
Românii în primele lucrări de istorie
Eroii, umbre mărețe ale neamului românesc
S‐a născut România
Secolul XX între mărire și decădere

Activitatea se va desfășura ONLINE.
Potrivită pentru 8/9‐12 ani



7. Programare Scratch
cu Mihai Ignat 

Cursul de programare pentru copii își propune să îi inițieze pe cei mai 
mari dintre cei mici în lumea fantastică a programelor care sunt atât de 
prezente în viața noastră de zi cu zi. Participanții își vor folosi imaginația 
ca să creeze animații sau jocuri și chiar să miște un personaj Lego, dar vor învăța și ce înseamnă să lucrezi la un 

proiect, să faci o prezentare sau să colaborezi cu alții. El se adresează celor pasionați de aceste teme și care au vârsta 
cuprinsă între 9‐12 ani. 

Ca mod de organizare a proiectului vom experimen ta cu metoda eduScrum. Scopul și conținutul proiectului este 
definit de profesor, dar copiii au libertatea de a se organiza singuri și totodată responsabilitatea de a livra ce și‐au 
propus la cele mai înalte standarde de calitate. 

Vom forma echipe de câte 4‐5 copii si vom colabora pentru o mai buna si mai distractiva învățare.  
Lucrul în echipă și independența echipei sunt elemente cheie în succesul proiectului, de aceea e foarte 
importantă consecvența în participare la acest modul.   

Activitatea se va desfășura ONLINE, 8‐10 lecții de 1‐1,5 ore 
Potrivită pentru 9‐12 ani



8. Debate
cu Cristina Nenu

Continuând modulul început în vară, urmărim dezvoltarea și 
înțelegerea comunicării într‐o modalitate plăcut și diplomatică, 
folosind logica și argumentarea. Pornind de la discuții ce vizează subiecte cotidiene, vom înțelege 

lumea mai profund și vom fi mai încrezători și mai creativi. Astfel, vom găsi soluții mai bune la problemele 
noastre. Experienta din vara 2020 a început sub deviza: Să gândim pentru noi înșine! 

Intenția acestui seminar a fost de a‐i învăța pe copii să aibă o voce, nu doar o opinie. Să‐i învățăm care 
sunt paradoxurile lumii noastre și cum să‐și descopere punctul propriu de vedere. 

De asemenea, am intrat în contact cu filozofii de viață care privesc lumea într‐un mod diferit, 
toate presupunând că sunt singurele corecte. Am căutat legăturile ascunse și detaliile. 

Temele de dezbatere din vara asta au fost centrate pe evoluția conflictelor în societate și a 
schimbărilor climatice așa cum le vedem din spațiu.

Activitatea se va desfășura ONLINE.
Potrivită pentru 10‐14 ani


