
 
PROGRAM  AFTER SCHOOL PENTRU LIMBI STRĂINE 

(MODEL  RECREATIV AUSTRIAC) 
       Competiția este stimulată și premiată! 

 
Programul After School “Agreabil” este un proiect recreativ (sub formă de joacă pentru a relaxa 
fizic și psihic), desfășurat după modelul studiat în școlile din Austria, pentru a eficientiza 
activitatea unor copii cu potențial pentru care începutul și cunoștințele dobândite reprezintă ținta 
către succes. Activitățile programului After School se vor desfășura în limba de predare la 
școală: română, germană sau engleză. Locație: Liceul «Nicolae Titulescu» (cartier Tractorul) 

 

PRGRAM  AFTER  SCHL   (cls. 0 – IV): (luni – vineri; 12.30 – 18.00) 
*orarul poate suferi modificări  în funcție de programul elevilor și cerințele părinților 

 transportul de la școală la sediul After School și acomodare 
 servirea mesei de prânz  
 asistență și îndrumare în efectuarea temelor (pe grupe de vârstă) 
 ora de relaxare – joacă prin activități recreative de învățare reprezintă: ora de calculatoare (vor 

învăța elemente noi, specific vârstei), ora de logică matematică (joacă recreativă), ora de citire 
(interactivă), ora de italiană sau spaniolă, în funcție de program (pentru începători, învățare 
strict prin jocuri recreative interactive), concursuri cu premii stimulative, ora de design 
(interactiv), predare de către cadre didactice specializate /curs 

                          *incluse în program :  17.00 – 18.00   luni, vineri – curs de italiană sau spaniolă  

     17.00 – 18.00  marți – curs de engleză 
     17.00 – 18.00  miercuri – curs de calculatoare 
 Contribuția valorizată: 600 RON/lună  
(pentru elevii înscrişi în luna septembrie: 540 RON / prima lună) 
 

PRGRAM  AFTER  SCHL  ȘI PRGRAM  RE  DE  PREGĂTIRE  SUPLIMENTARĂ 
(cls. V – VIII - orele se vor desfășura în funcție de programul elevului și de cerințele părinților) 
 servirea mesei  
 asistență și îndrumare în efectuarea temelor de școală                              

Contribuția  valorizată: 450 RON/lună (pentru elevii înscrişi în luna septembrie: 400 RON / prima lună) 
 

ACTIVITĂȚI DIVERSIFICATE (EXTRA): (în funcție de nr. participanți, anotimp, alte cerințe) 

 sucuri – fresh din fructe sezoniere de 1 / 2 ori / săptămână (în sala de curs, la cerințele 
părinților ) 

 Lesen Nacht (ora de citire de seară) în condițiile organizării unui week-end în afara orașului 
 karate (în sala dotată a școlii) 
 patinaj 
 schi (instructor specializat) 
 activități de munte (excursii de o zi sau de week-end alături de ghizi montani)    
 vizită la firme de producție (ex. brutărie, sucuri, lactate, etc.) 
 curs engleză, germană, franceză, italiană sau spaniolă pentru elevii şi cadrele didactice din 

exterior (pentru începători, învățare strict prin jocuri recreative interactive) 
 concursuri cu premii stimulative 

 
Pentru că suntem cu toții diferiți, suntem deschiși la recomandări privind binele copiilor. 

0722334773 sau e-mail: marcelina.manu@gmail.com. 
Vă așteptăm cu drag, 

să învățați și să vă bucurați de rezultate, alături de echipa noastră! 

 


