
Activitatea cercului FOTO îsi propune 

însuşirea de către elevi a cunoştintelor şi a 

deprinderilor referitoare la utilizarea 

aparaturii fotografice şi a tehnicilor de 

prelucrare fotografică.Micii fotografi pătrund 

în tainele realizării fotografiei clasice şi a celei 

digitale, dobândind noţiuni de bază în tehnica 

şi arta fotografică. 

CERCUL FOTO 

COORDONATOR: PROF. MIHAIL 

LEONDAR & BALAN MONALISA 

CCCERCULERCULERCUL   DEDEDE   INFORMATICAINFORMATICAINFORMATICA   

CCCOORDONATOROORDONATOROORDONATOR: D: D: DAISAAISAAISA   VVVICTORICTORICTOR   VVVLADLADLAD   

InformaticaInformaticaInformatica a pătruns astăzi în 
cele mai variate domenii, deci 
indiferent de profesia pe care o 
va alege un elev, va avea nevoie 
de cunoașterea modului de 
utilizare a unui instrument 
informatic al cărui volum va 
depinde de domeniul, de 
exigențele și cerințele concrete. 
Astfel, elevul va trebui să poată 
alege din instrumentul informa-
ticii, să știe să combine instru-
mentele respective în munca lui 
concretă. 

CCERCULERCUL  DEDE  AARTĂRTĂ  TEXTILĂTEXTILĂ  

COORDONATORCOORDONATOR: : PROFPROF. C. CARMENARMEN  CCĂPRARIUĂPRARIU  

Copiii care vor sa-si dezvolte sau sa-si 

descopere creativitatea sunt invitati la Cercul 

de Arta Textila. Aici se vor realiza obiecte 

decorative.mãşti şi jucãrii,deosebit de 

atrãgãtoare.  

Aceastã îndeletnicire este ca o terapie, 

activitatea fiind  relaxantã pentru timpul liber 

 al copiilor.Acest gen de activitate ofera largi  

posibilitati de a dezvolta elevilor atentia si 

îndemnarea, rabdarea, simtul de ordine, de 

economisire si de gospodarire a materialelor 

refolosibile.Cu obiectele obtinute de copii la 

Prin jocuri educative si prin experiente Prin jocuri educative si prin experiente Prin jocuri educative si prin experiente 
amuzante elevii de la acest cerc inteleg mai amuzante elevii de la acest cerc inteleg mai amuzante elevii de la acest cerc inteleg mai 

bine notiunile de chimie si ecologie studiate la bine notiunile de chimie si ecologie studiate la bine notiunile de chimie si ecologie studiate la 

scoala si ajung sa indrageasca chimia, visanduscoala si ajung sa indrageasca chimia, visanduscoala si ajung sa indrageasca chimia, visandu---

se savanti recunoscuti pe intreg mapamondul.se savanti recunoscuti pe intreg mapamondul.se savanti recunoscuti pe intreg mapamondul.   

   

CCCERCULERCULERCUL   DEDEDE   CCCHIMIEHIMIEHIMIE   EEEXPERIMENTALĂXPERIMENTALĂXPERIMENTALĂ---

PPPROTECTIAROTECTIAROTECTIA   MMMEDIULUIEDIULUIEDIULUI   
COORDONATORCOORDONATORCOORDONATOR: : : PROFPROFPROF.  M.  M.  MIKIKIK   MMMIHAELAIHAELAIHAELA   

EEEVELINAVELINAVELINA   

CCCERCULERCULERCUL   DEDEDE   AAANTICIPATIENTICIPATIENTICIPATIE   SSSTIINTIFICATIINTIFICATIINTIFICA   

COORDONATORICOORDONATORICOORDONATORI: : : PROFPROFPROF. V. V. VOLUSNIUCOLUSNIUCOLUSNIUC   CCCRISTINARISTINARISTINA   

EEELENALENALENA   

Se vor vizualiza imagini revolutionare                                        

din spatiul cosmic.„Se vor face observari                                                     

ale corpurilor ceresti cu telescopul,                                                     

excursii tematice la Observatorul astro-

nomic din Barlad si la Planetariu. 

Acest cerc va organiza expozitii cu ima-

gini captate din univers si concursuri de 

eseuri cu teme S.F.30% din activitatea 

cercului va fi de AEROBIC  

CERCUL DE AEROMODELE /RACHETOMODELE  

Coordonator Cerc: Raţă Ramona-Alice 

Ne propunem imbinarea 

teoriei cu practica prin 

realizarea unor machete, 

aeromodele,zmeie,avioane 

din hartie folosind diferite 

tehnici. 



 

 

Centru de loisir,  

Clubul Elevilor Huși are ca obiective 

principale petrecerea plăcută și utilă a 

timpului liber al elevilor și continua-

rea, cu mijloace proprii, specifice, a 

activităților educative ale școlii. 

Clubul Elevilor Huși 

Strda 1 Decembrie, nr. 11, 

Huși,jed.Vaslui, 

Tel./Fax:0235481238 

Email:clbelvhusi@gmail.com  

 

Activitățile Clubului Elevilor  

se desfășoară atât dimineața cât și dupâamia-

zâ (în funcție de programul de școală al elevi-

lor), precum și sâmbătă și duminica și în tim-

pul vacanțelor școlare. Orarul se stabilește de 

către profesori cu consultarea elevilor în in-

tervalul orar 800-1800 în timpul săptămânii, 

respectiv 800-1400 sâmbăta și duminica. Activi-

tatea cu o grupă de elevi se desfășoară în 

ședințe de câte 100 minute, o dată pe 

săptămână. 

Mereu același prieten! 

Marile pasiuni și interese școlare își 

vor da întâlnire aici în activități com-

plementare procesului instructiv-

educativ din școală. Disponibilitățile 

științifice, artistice, tehnice ale elevi-

lor își vor găsi la clubul nostru un 

teren propice de aplicare. Inițiativele 

școlare vor fi încurajate, deschiderile 

spre lume ale participanților vor fi 

libere, iar câștigurile în planul 

învățării temeinice, prin experiență 

proprie, vor purta marca 

personalității și autenticității fiecă-

ruia dintre cei care sunt și vor să fie 

prietenii noștri. 

Ofertă educaționa-

lă 

2017-2018 


