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Formarea umanĆFormarea umanĆ
Fiecare asociat din Clubul Linx este încredinĠat unui îndrumător care, prin discuĠii personale, 
îi sugerează Юinte noi pentru desăvârúirea propriei personalităĠi, îl îndeamnă Ьi îl stimulează 
să treacă peste dificultăЮile care pot surveni pe parcursul procesului său de maturizare. De 
asemenea, i se propun anumite acЮiuni legate de ajutorarea celorlalЮi.
Se susĠin prelegeri periodice de formare umană, care se folosesc pentru fixarea obiectivelor, 
iar cu ajutorul discuĠiilor personale se realizeză atingerea acestor obiective.

LUCRUL CEL MAI IMPORTANT, FORMAREALUCRUL CEL MAI IMPORTANT, FORMAREA

Str. Ghiocei 7A. Sectorul 2
020571 BucureЬti (România)

Tel: 0213 360 716
Email: clublinx@clublinx.ro

Web: http://www.clublinx.ro 
http://www.facebook.com/clublinx

ʝi formarea creʞtinĆʝi formarea creʞtinĆ
Clubul Linx este inspirat de principiile creЬtine Ьi le 
promovează între asociaЮii săi în cadrul tuturor 
activităЮilor, punând mai presus de orice respectul 
pentru libertatea personală, în special pentru libertatea 
religioasă. Îndrumarea spirituală este încredinЮată 
Prelaturii Opus Dei, o instituЮie catolică cu caracter uni-
versal (http://www.opusdei.ro).
ActivităЮile de formare spirituală sunt voluntare. Clubul 
Linx este deschis tuturor tinerilor, fără deosebire de 
origine, religie, convingeri politice sau statut social.
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VIDEO DIGITAL VIDEO DIGITAL 
Vom învăЮa să folosim două pro-
grame informatice pentru a edita 
filme video (iMovie Ьi Final Cut) Ьi 
un program pentru animaЮie (iStop 
Motion). Vom edita filmele video 
ale clubului (reportaje, filme, vide-
oclipuri muzicale) pentru a le pune 
pe net.

STUDIU ASISTATSTUDIU ASISTAT 
Se oferă un anturaj adecvat pentru 
un randament maxim în studiu, 
aceasta fiind principala activitate a 
clubului Linx. Îndrumători calificaЮi 
răspund întrebărilor, formează obi-
ceiuri de studiu Ьi informează în pe-
riodic familiile tinerilor.

LIMBA SPANIOLąLIMBA SPANIOLą
Un profesor cu studii de specialitate 
din cadrul Institutului Cervantes din 
BucureЬti va preda lecЮii de limba 
spaniolă, insistându-se pe perfecЮio-
narea abilităЮilor comunicative. 
ActivităЮile extraЬcolare vor fi, de 
asemenea, o bună ocazie pentru a 
practica această limbă.

CE ESTE CLUBUL LINX?CE ESTE CLUBUL LINX?
Clubul de tineret Linx este o secЮie a AsociaЮiei Muntele Alb, non 
profit, care se întreЮine prin cotizaЮiile asociaЮilor ei Ьi prin donaЮiile 
persoanelor particulare sau instituЮiilor.
Este un centru de activităЮi extraЬcolare înfiinĠat în anul 2010, ca 
iniЮiativă a unui grup de familii care au hotărât să formeze un 
anturaj adecvat pentru folosirea timpului liber al copiilor lor. Obiecti-
vul nostru principal constă într-o ofertă de activităЮi pentru timpul 
liber, variate Ьi distractive, desfăЬurându-se în acelaЬi timp úi o 
intensă activitate formativă pentru copii: formarea prin studiu Ьi 
perfecĠionarea Ьcolară, formarea virtuЮilor morale Ьi formarea 
creЬtină. Clubul Linx cuprinde tineri în vârstă de la 10 până la 15 ani.
În zilele de luni, miercuri úi vineri se desfăЬoară activităЮile 
obiЬnuite. Sâmbăta au loc activităЮile extraúcolare: fotbal Ьi baschet; 
jocuri în grup, excursii, canotaj, „mountain bike“, activităЮi de volun-
tariat, etc.
În timpul vacanЮelor organizăm tabere, cursuri de limbi străine, 
campionate sportive internaЮionale, etc.

INFORMATICąINFORMATICą 
Programarea jocurilor 2D în limbajul 
Python. Vom învăЮa să folosim pro-
gramul Dreamweaver pentru a 
desena websiteuri Ьi programul Sket-
chUp pentru a realiza imagini 3D.

MODELISMMODELISM
Vom construi, cu răbdare Ьi abilita-
te, o serie de modele de decupat 
sofisticate ale unor nave spaЮiale 
din filmul „Star Wars“, pe care în 
viitor le vom folosi în activitatea de 
video digital pentru a realiza 
animaЮii.
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