
„Educaţia  este arta de a dezvolta 
aptitudinilie native pentru virtute ale 

acelora care dispun de ele.” 
Platon

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
an școlar 2019-2020

Clubul Copiilor

Sighetu Marmației

Toate cursurile sunt gratuite!

Înscrieri: 

până la 30 septembrie 2019.

Str. Gheorghe Doja, nr. 46
Telefon: 0262-311927

Vă așteptăm cu drag!Prof. Ioan Muntean 

Educație rutieră

Cercul de Muzică populară îşi propune 
să-şi îmbunătăţească repertoriul de 

cântece şi jocuri populare, şi să atragă 
cât mai mulţi copii talentaţi. 

Principalele spectacole la care vor 
participa elevii cercului sunt organizate 
de către Cluburile şi Palatele din ţară, 
acţiuni organizate la nivelul oraşului 
Sighetu Marmaţiei, dar în funcţie de 
nivelul de pregătire al elevilor, vom 

participa şi la alte  spectacole 
organizate cu diverse ocazii atât în 

ţară cât şi în străinătate. 

 

Prin programul pe care l-am propus  
sperăm să atragem cât  mai mulţi elevi 

talentaţi, iubitori de folclor iar pe cei 
care ne vor urmări, să-i facem să 
iubească jocul şi cântecul popular 

maramureşean.

· Lecţii de legislaţie rutieră
· Simulări de circulaţie

· Participarea în parteneriat cu 
Poliţia Rutieră la acţiuni specifice
  
Participarea la concursuri cuprinse 
in CAEN

Orientare turistică

Prof. Viorica Timiș 

Cercul se adresează tuturor elevilor 
dornici să cunoască - alături de 

informaţiile din programa de 
învăţământ - cât mai multe despre 

orizontul local, cunoaşterea 
frumuseţilor patriei noastre, 

înţelegerea fenomenelor naturii, 
practicarea independent a 

exerciţiului fizic, a sportului şi a 
turismului montan.

Acest cerc are misiunea de a 
organiza timpul liber al copiilor în  

domeniul turismului, de a organiza 
drumeţii, excursii, expediţii, vizitarea 
unor obiective turistice şi culturale, 
concursuri de turism şi orientare 

sportivă. 

Prof. Vasile Iusco 

Muzică populară



Cercul de pictură şi desen își 
propune ca prin frecventarea 

cursurilor, copiii să își poată dezvolta 
imaginția, gustul pentru frumos, 

să dezvolte priceperi și deprinderi 
de a realiza lucrări competitive ca 

valoare estetică, învățarea limbajului 
artistico-plastic specific comunicării 

prin artă.

Toți participanții la cursul de pictură 
vor avea ocazia să participe cu lucrări 

la expoziții și concursuri de artă 
organizate pe plan local, județean, 

interjudețean, național și 
internațional. 

prof.  Marian Babuți

Cercul de Lectură şi Creaţie vă 
promite o întâlnire cu lumea cărţii, 
într-o atmosferă destinsă, în cadrul 
căreia vă veţi  putea  exprima  liber 

opiniile. Interesul pentru  lectură   nu 
exclude deschiderea spre teatru, arte 

plastice ori muzică. Împărtăşind 
experienţe autentice de lectură şi 
scriere creativă vom redescoperi 

plăcerea de a citi. 

„Fiecare copil este un artist. 
Problema este cum să rămână un 

artist și după ce va crește.” 
Pablo Picasso  

Instrumente muzicale 

tradiționale

Pictură / DesenInformatică

Ce înseamnă întâlnirea cu cartea? 
· momente şi experienţe inedite
· trăiri şi reflecţii personale
· gânduri, întrebări, nedumeriri
· nelinişte, speranţă, temeri
· aventură, confruntări, discuţii, 
· prietenii…

Creație literară / Limba Engleză

Prof. Oana Țînțaș 

Ne îndeptăm spre o societate 
bazată  complet pe tehnologie, de 

aceea cursurile de informatică vin în 
întâmpinarea acestor nevoi.

 
Copiii care frecventează  cercul de 

informatică vor avea mai mult 
succes la școală, le vom oferi 

resurse educaționale pentru ca ei 
să-și dezvolte gândirea algoritmică 
și să poată identifica informațiile cu 

adevărat relevante, totul într-un mod 
distractiv și interactiv.  

Prof. Nița Vlad Prof. Romeo Daniel Todea 

În cadrul cercului elevii vor studia 
instrumente muzicale tradiţionale:  
vioară, violă (braţ), contrabas, 
zongură, dobă şi canto popular. 
Vom forma grupuri instrumentale 
şi grupuri vocale. 
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