
DOMENIUL TEHNIC 

 

                                        CERCUL DE AEROMODELE 

Coordonator Prof. Doru Matei 

Vârsta minima 7 ani 
 

                                                  Dăruim bucuria de a construi !        

                     În Cercul nostru copiii sunt puși față în față cu proiecte tehnice de aeromodele iar 

provocarea este să le construiască și să le testeze. Astfel visul de a construi devine realitate ! 

                    Activitățile tehnico-aplicative, permit copiilor să-și dezvolte îndemânarea, creativitatea 

și abilitățile științifice și tehnice. 

                    Am inceput activitatea pe data de 05 Septembrie 2022. Ședintele vor dura câte 100 

minute, în serii de maxim 10 copii și se vor organiza în sala 12, etajul 2, de la Liceul Petru Poni 

după orarul afișat pe site-ul instituției . 

                  Copiii au la dispoziție îndrumare, spațiu, scule și materiale necesare pentru construcția și 

finalizarea lucrărilor care vor fi pe diverse grade de dificultate. 

                 Activitatea noastra este definită de: cunoaștere, dezvoltare, viitor, investiție, pasiune, 

prietenie, bucurie, încredere, diversitate, implicare, competiție, sport. 

 

 



 

 

                    CERCUL DE NAVOMODELE 

Coordonator Prof. Mihai Stratulat 

Vârsta minimă 7 ani 

 

                     Activităţile tehnico-aplicative desfăşurate de copii au rolul de a transpune în practică 

creaţiile imaginaţiei, de a-i ajuta să-şi împlinească visele. Stimularea spiritului creativ al copiilor 

prin intermediul acestor activitǎţi reprezintǎ o componentǎ a pedagogiei interactive ce valorizeazǎ 

activitǎţile practice, de ordin tehnic şi tehnologic, cât şi creativitatea elevilor. Formarea 

deprinderilor de cercetare independentă folosind metodologia învăţării prin descoperire, 

promovarea creativităţii prin utilizarea unui fond cognitiv legat de provocările tehnicii actuale, îi 

ajută să dea frâu liber imaginaţiei şi creativităţii, astfel punând bazele creării lumii de mâine. 

                     Activitatea desfǎşuratǎ în cadrul cercului de navomodele ar putea fi definitǎ ca o 

alternativǎ de ocupare a timpului liber al elevilor, de a-i ţine departe de “tentaţiile” lumii 

contemporane, de a le oferi posibilitatea sǎ-şi descopere şi sǎ-şi dezvolte talente, priceperi, 

deprinderi, în aşa fel încât sǎ-şi poatǎ alege cu mai mult discernǎmânt ceea ce doresc sǎ facǎ în 

viaţǎ.  

                     În cadrul cercului de navomodele copiii sunt familiarizaţi cu proiecte tehnice de 

navomodele iar provocarea este să le construiască și să le testeze. Astfel visul de a construi machete 

de nave devine realitate. Copiii au la dispoziție îndrumare, spațiu, scule și materiale necesare 

pentru construcția și finalizarea lucrărilor care vor fi pe diverse grade de dificultate. 



                     Activitățile tehnico-aplicative, permit copiilor să-și dezvolte îndemânarea, 

creativitatea și abilitățile științifice și tehnice. 

 

     https://www.youtube.com/watch?v=jG2YfwJBCas 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jG2YfwJBCas


 
 

 

 

 

 

 



CERCUL PRELUCRĂRI MASE PLATICE 

Coordonator Prof. Dr. Gabriela Andrei 

Vârsta minimă 6 ani 

 
‟Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea‟(Albert Eistein) 

 

           🏵Parte integrantă a ariei curriculare Tehnologii, prin intermediul creativității, activitatea 

cercului Prelucrări mase plastice a fost concepută pentru dezvltarea abilităţilor de lucru prin de 

creaţii tehnico-aplicative. Activităţile de învăţare propuse pot avea o puternică influenţă asupra 

dezvoltării copiilor atât prin dobândirea deprinderilor folosirii adecvate a materialelor, obiectelor, 

cât mai ales pe plan cognitiv şi afectiv.  

           🏵Activitatea la acest cerc, în contextul dezvoltării durabile, reprezintă un mijloc agreabil 

şi util pentru elevi de petrecere judicioasă a timpului, de a-şi dezvolta imaginaţia, creativitatea, 

astfel încât după frecventarea primelor ore, aceştia vor analiza materialele din natură diferit, dar și 

din preajmă, apreciind obiectele lucrate manual, transformările ce li se pot aduce în vederea 

prelugirii vieţii şi găsirii celor mai ingenioase utilizări, faţă de situaţia în care ar fi umplut 

tomberoanele. Vor avea prilejul de a se lansa în competiții, evitând tracul și familiarizându-se cu 

emoțiile și reușitele.  

           🏵Lucrând individual sau în echipă, elevul va reuşi să se manifeste spontan, să se integreze 

cu multă uşurinţă într-un grup, iar mai târziu, în societate, să capete încredere în forţele proprii, să-

și dezvolte aptitudinile practice şi, totodată simţul estetic şi, nu în ultimul rând să –și definitiveze 

trăsăturile de personalitate. 

Temele propuse cursanților în cadrul cercului, reprezintă cu atât mai mult,  

            🏵De la o aplicaţie la alta, vor găsi în fiecare material utilitate, îmbinând armonios, într-

un design adecvat, utilul cu plăcutul. Pe această cale se conştientizează şi cultivă grija şi 

sentimentul de responsabilizare faţă de mediul înconjurător, față de rsursele naturale căutând să 

afle despre noi surse de energie, dar și idenificând metode de consum judicios a acesteia. Temele 

iniţiază mobilitatea degetelor, dezvoltă manualitatea, aceasta ducând mai târziu la lărgirea ariei de 

orientare profesională, viitorul tânăr având mai multe oportunităţi pe piaţa muncii. Un alt argument 

ce stă la baza alegerii acestui curs este faptul că desfăşurarea lui nu implică, intr-o primă etapă, o 

dotare materială specială a spaţiului în care se lucrează, presupune un ambient plăcut ce inspiră şi 

predispune la creaţie.  

           🏵Produsele confecționate pot fi divers valorificate pentru decorarea locuinţelor personale, 

cadouri, obiecte pentru uz propriu, amenajarea sălii de clasă, realizarea de expoziţii la nivelul 

unităţii şcolare sau paricipând la competiții etc.). De asemenea, în anumite situații se organizează 

la nivelul cercului, excursii tematice și lecții vizită la unele intreprinderi private din spațiul 

economic ieșean, care pot prezenta aplicat anumite tehnologii de prelucrare modernă a materialelor 

plastice.  

            🏵Dezvoltarea simţului practic şi estetic este unul din obiectivele propuse alături de:  



• Identificarea principalelor materiale natural, artificiale sau sintetice care constituie materia primă 

pentru majoritatea decoraţiunilor 

• Cunoaşterea şi aplicarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile 

• Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple 

• Dezvoltarea capacităţii de cooperare în echipă în scopul realizării unui produs. 

• Pot afla cum se îmbină materialele între ele, fiind de natură identică sau diferită; ce tip de adeziv 

necesită? Cum alegem un produs de calitate, atât din material plastic, cosmetic, sau unul bazat pe 

biopolimeri? Cum se reflectă raportul preț-calitate într-un produs din plastic? Ce tehnici folosim 

la confecționarea unor decorațiuni din materiale avute la îndemână, indiferent de context?  

             🏵Toate acestea contribuie la dezvoltarea laturii creative și utile pentru un tânăr, nevoit 

într-o societate viitoare, să facă față provocărilor, într-o lume în continuă transformare, mai ales în 

contextul schimbării climatice, când obiective de dezvoltare durabilă, își fac loc, pentru o societate 

sustenabilă. 

 



 

 









 
 

CERCUL DE LEGUMICULTURĂ 

Coordonator Prof. Cristina Pohoață 

Vârsta minimă 6 ani 

 

                   La cercul nostru veți descoperi cât de minunată este natura. Fiți siguri că rezultatele 

nu vor întârzia să apară și natura va fi salvată! La serele noastre toată lumea învață, mereu, ceva 

nou. 

                   ”Dacă te gândești la ziua de mâine care va urma, ia-ți de mâncare! Dacă te gândești 

la anul care va urma, plantează un copac, o floare” – Proverb chinezesc. 

                   Vei învăța: 

      De ce este important să știi ceea ce mănânci; 

      Cum se cultivă legumele; 

      Ce beneficii ne oferă; 

      Să prețuiești și să ocrotești natura 

      Importanța fiecărui detaliu care face diferența. 















 



CERCUL DE ELECTROTEHNICĂ 

Coordonator prof. Petru Budacă 

Vârsta minimă 6 ani 

 

             Cercul Electrotehnică este dedicat copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani. 

             Cine poate participa? 

              🏵Orice copil căruia îi place să iși pună întrebări despre fenomenele fizice 

              🏵Orice copil curios și dornic să afle cum funcționează aparatele. 

             Prin activitățile cercului: 

              🏵Dezvoltăm indemanarea și creativitatea 

              🏵Cultivăm pasiunea pentru tehnologie 

             De ce să petreci 2 ore pe săptămână la Cercul Electrotehnică? 

              🏵Activitatea se adaptează nevoilor și necesităților fiecărui copil 

              🏵Formăm o gandire disciplinată.





 

 



CERCUL DE ELECTROMECANICĂ 

Coordonator Prof. Mihaela Ursachi 

Vârsta minimă 7 ani

 

















 

 



 

CERCUL DE ROBOTICĂ 

Coordonator Prof. Mihaela Ursachi 

Vârsta minimă 7 ani 

 

                    Unul din domeniile care se bucură de un interes în creștere în prezent, este domeniul 

roboticii. Prin intermediul roboticii cele mai noi descoperiri din domeniul ingineriei și științelor 

pot să fie studiate de elevi.  

                   Robotica permite o învățare interdisciplinară și activă. Cea mai mare parte a elevilor 

învață într-o manieră concretă, experimentând sau simțind, procesând informația activ, făcând 

experimente sau acționând.









 

 



CERCUL DE PROTECȚIA MEDIULUI 

Coordonator Prof. Froicu Elena Daniela 

Vârsta minimă 7 ani 

 

                  Lumea e de o frumusețe totală – o promisiune fără sfârșit de magie și lucruri minunate. 

– Ansel Adams 

                  Natura cântată în versuri de către poeți, transpusă pe pânze de pictori este viață și este 

parte integrantă din noi. Protecția Mediului este de o importanță esențială pentru a asigura viitorul 

noiilor generații. 

                  Dacă iubeşti natura și vrei să contribui la cunoaşterea și protejarea ei te invităm să faci 

parte din CERCUL de PROTECȚIA MEDIULUI/ ECOLOGIE, Serele Copou, Palatul Copiilor 

Iași.  

                  În cadrul cercului se vor desfăşura diferite activități în funcție de categoria de varstă și 

nivelul elevilor: formarea unui comportament ecologic adecvat, înmulțirea plantelor, acțiuni de 

conservare a mediului, observații în natură, etc. Activitatea se va desfășura in Serele Copou, o dată 

pe săptămână 100 de minute. 

 

 



 


