Scurt istoric despre

Misiune

Palatul Copiilor Iași
Instituţie cu un remarcabil palmares,
Palatul Copiilor Iaşi se bucură de un prestigiu
care impune preocuparea constant pentru
identificarea celor mai eficiente demersuri educaţionale, în accord 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
attribute din sfera dezvoltării personale, cum
sunt spiritual 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 specific 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 oferă educaţie nonformală
de înaltă calitate în scopul dezvoltării
aptitudinilor, deprinderilor, a caracterului moral
şi a competenţelor practice, axată pe petrecerea
timpului liber în mod plăcut, organizat şi util, în
scopul facilitării integrării tinerilor în societatea
românească democratică, în concordanţă cu
noile exigenţe Europene.

Viziune
Asumarea rolului de formator şi creator de

Oferta educațională

.

valori şi competenţe adaptabile societăţii viitoare

pentru anul școlar

Date de contact

2022-2023
,,Educația este ceea ce supraviețuiește
după ce tot ce a fost învățat a fost uitat.”
Burrhus Frederic Skinner



OFERTA EDUCAŢIONALĂ
pentru anul
şcolar 2022-2023

A. DOMENIUL - ARTISTIC
 MUZICA VOCALINSTRUMENTALA
 ORCHESTRĂ MUZICĂ
POPULARĂ
 MUZICĂ UŞOARĂ VOCAL
INSTRUMENTALA
 INSTRUMENTE
MUZICALE - VIOARA
 INSTRUMENTE
MUZICALE –PIAN
 INSTRUMENTE
MUZICALE – SAXOFON
 INSTRUMENTE
MUZICALE – CLARINET
 INSTRUMENTE
MUZICALE – PERCUTIE
 FANFARA
 CANTO POPULAR
 MUZICA FOLK
 MUZICĂ VOCALĂ - COR
 DANSURI POPULARE
 TEATRU DE REVISTA
 TEATRU DE PAPUSI /
MARIONETE

B. DOMENIUL - ARTǍ
VIZUALǍ
 TAPISERIE
 PICTURĂ-DESEN
 DESIGN
VESTIMENTAR
 CREAŢII-CONFECŢII
 PICTURA/PICTURA PE
STICLA
 ATELIERUL
FANTEZIEI
 SCULPTURA /
MODELAJ (pictură)
 MACHETE-ARTIZANAT
 FOTOCINECLUB
C. DOMENIUL - CULTURǍ
CIVICǍ
 CULTURĂ ŞI
CIVILIZAŢIE
ITALIANĂ
 CULTURĂ ŞI
CIVILIZAŢIE
ENGLEZĂ
 CULTURĂ ŞI
CIVILIZAŢIE
SPANIOLA
 CENACLU LITERAR
 STUDII EUROPENE
 JURNALISM /
ZIARISTICĂ

D. DOMENIUL - SPORT
 GIMNASTICĂ AEROBICĂ
 DANS SPORTIV
 DANS CONTEMPORAN /
MODERN
 AUTOAPARARE / ARTE
MARTIALE
 BALET
 ŞAH
E. DOMENIUL - TEHNIC
 CONSTRUCŢII MACHETEINTARSII
 KARTING
 NAVOMODELE
 PRELUCRĂRI MASE
PLASTICE
(hand-made, bijuterii,
decoraţiuni)
 ELECTROTEHNICA
 ROBOTICĂ
 ELECTROMECANICĂ
 AEROMODELE /
RACHETOMODELE
 CHIMIE
EXPERIMENTALĂ
 INFORMATICĂ
 AGROBIOLOGIE
 LEGUMICULTURǍ
 PROTECŢIA MEDIULUI /
ECOLOGIE

