Scurt istoric despre

Misiune

Palatul Copiilor Iași
Instituţie cu un remarcabil palmares,
Palatul Copiilor Iaşi se bucură de un prestigiu
care impune preocuparea constantă pentru
identificarea celor mai eficiente demersuri educaţionale, în acord cu priorităţile naţionale şi
europene. Activităţile de cerc de la Palatul
Copiilor Iaşi constituie o oportunitate pentru
elevi, în ideea descoperirii propriei vocaţii, a
dezvoltării unor competenţe şi cultivării unor
atribute din sfera dezvoltării personale, cum
sunt spiritul de echipă, creativitatea, tenacitatea,
fair-play-ul, spiritul competitiv.
În spaţiul primitor al sălilor de cerc, elevii sunt aşteptaţi de cadre didactice de un înalt
profesionalism, cu experienţă în sfera educaţiei
nonformale, cu rezultate excelente la competiţii
naţionale şi internaţionale.
Opţiunea elevilor pentru activităţile de la
Palatul Copiilor le oferă posibilitatea de a investi timp, imaginaţie şi energie în domenii de interes pentru ei, dobândind noi experienţe educaţionale.
Palatul Copiilor Iaşi este o instituție de
învățământ preuniversitar de stat, specializată în
servicii educaționale ale învăţământului
nonformal specifice timpului liber și care au ca
scop dezvoltarea și diversificarea competențelor
cheie și formarea competențelor specifice, în
funcție de domeniul și profilul opțiunilor și aptitudinilor celor care constituie grupul ţintă.

Palatul Copiilor Iaşi îşi asumă misiunea de a
oferi un cadru prielnic performanţei, recunoscute atât în plan local, cât şi la nivel naţional, prin
organizarea unor activităţi de mare vizibilitate,
aducând elevii/ copiii pe scenele oraşului, în galeriile de artă, în ateliere, laboratoare, săli de
sport. Echipa de cadre didactice îşi propune centrarea întregului proces de instrucţie şi educaţie
pe un set de valori care să se imprime şi să
definescă profilul moral şi acţional al copiilor:
cooperare, respect, responsabilitate, aspiraţie
spre propria depăşire.

Date de contact
Adresa: Bd. Carol I nr. 2 Iasi, jud. Iasi,
cod 700506
Tel/Fax: +40 232 410.802
Email: pciasi@gmail.com
www.palatulcopiiloriasi.ro

Viitorul aparține celor care cred în
frumusețea propriilor vise
(Eleanor Roosevelt)
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B. COMISIA METODICĂ ARTĂ VIZUALĂ

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
pentru anul şcolar
2017-2018

A. COMISIA METODICĂ ARTISTICĂ
MUZICA VOCAL-INSTRUMENTALA
ORCHESTRĂ MUZICĂ POPULARĂ
MUZICĂ UŞOARĂ VOCAL
INSTRUMENTALA
INSTRUMENTE MUZICALE - VIOARA
INSTRUMENTE MUZICALE –PIAN
INSTRUMENTE MUZICALE – SAXOFON
INSTRUMENTE MUZICALE – CLARINET
INSTRUMENTE MUZICALE – ACORDEON

TAPISERIE
PICTURĂ-DESEN
DESIGN VESTIMENTAR
CREAŢII-CONFECŢII

NAVOMODELE
PRELUCRĂRI MASE PLASTICE

SCULPTURA / PICTURĂ

ELECTROTEHNICA

MACHETE-ARTIZANAT

ELECTROMECANICĂ

FOTOCINECLUB

AUTOMODELE / AEROMODELE

C. COMISIA METODICĂ CULTURĂ
CIVICĂ
CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ITALIANĂ
CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ENGLEZĂ
CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE SPANIOLA
CENACLU LITERAR

CANTO POPULAR

STUDII EUROPENE

DANSURI POPULARE
TEATRU
TEATRU/TEATRU DE REVISTA
TEATRU DE PAPUSI
COR CLASIC

KARTING

ATELIERUL FANTEZIEI

FANFARA

MUZICĂ VOCALĂ - COR

CONSTRUCŢII MACHETE-INTARSII

PICTURA/PICTURA PE STICLA

EDUCATIE PENTRU CETATENIE
DEMOCRATICA

MUZICA FOLK

E. COMISIA METODICĂ TEHNICOAPLICATIVĂ

ROBOTICĂ
F.COMISIA METODICĂ TEHNICOŞTIINŢIFICĂ
CHIMIE EXPERIMENTALĂ
INFORMATICĂ
AGROBIOLOGIE
LEGUMICULTURĂ
GEOLOGIE

D. COMISIA METODICĂ SPORTTURISTICĂ
GIMNASTICĂ AEROBICĂ
DANS SPORTIV
DANS CONTEMPORAN/MODERN
AUTOAPARARE / ARTE MARTIALE
BALET
ORIENTARE TURISTICA
ŞAH

