
Dragi elevi, 

 

În fișierul alăturat aveți orarul Școlii bobocilor. Cifra din fiecare celulă reprezintă ora de începere a 

activității; fiecare lecție durează 2 ore, cu tot cu pauză. 

Ne bucurăm că ați ales, în număr foarte mare, să participați la aceste activități. Acesta este și motivul 

pentru care, la multe cursuri, am fost nevoiți să formăm mai multe grupe (după cum puteți vedea în 

coloana Nr.grupe). Nu v-am împărțit noi în aceste grupe, vă lăsăm pe voi să alegeți din care veți face 

parte. Este bine să știți că, la cursurile la care sunt prevăzute mai multe grupe, se parcurg aceleași 

teme la toate grupele. 

De exemplu, dacă v-ați ales cursul Ateliere de dezvoltare personală, curs structurat în 2 lecții, puteți 

să participați la el în grupa G1, luni – 22 august (lecția 1) și marți – 23 august (lecția 2) sau în grupa 

G2, marți (lecția 1)  – 30 august și vineri – 2 septembrie (lecția 2). 

La cursul Inițiere în dezbatere și argumentare logică sunt 2 grupe: ambele programate luni, 29 august, 

la ora 9, apoi G1 marți și miercuri, iar G2 joi și vineri. 

La Chimie - experimentând în laborator grupele 3 și 4 sunt programate luni, 5 septembrie G3 și marți, 

6 septembrie G4. 

După cum puteți vedea în orar, este posibil ca două sau mai multe cursuri pentru care ați optat să se 

desfășoare simultan. Veți alege voi la care vă hotărâți să participați. 

Zilnic, între 9 și 13, baza sportivă a școlii vă stă la dispoziție, cu activități variate. Pentru a putea 

participa la ele este OBLIGATORIU să aveți echipament sportiv (inclusiv pantofi de sport !). 

Veți observa că s-au adăugat 3 noi cursuri, pe care vi le prezentăm mai jos. Vă puteți înscrie la ele 

până în ajunul desfășurării lor. 

În general, vă rugăm să respectați înscrierea la cursuri din Fișa de înscriere pe care ați completat-o la 

depunerea dosarului. Dacă doriți, însă, să participați în plus la alte activități, sunteți bineveniți. 

CURSURI NOI: 

1. Apprendre les mathematiques par les applications interdisciplinaires găsiți prezentarea pe site 

2. Laborator de programare 

3. Lunch and Learn  

Ultimele două cursuri sunt organizate de Vlad Bădeliță, absolvent al colegiului nostru, în prezent 

student la Universitatea Cambridge din Marea Britanie. 


