
DOMENIUL CULTURĂ CIVICĂ 

 

CERCUL CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ITALIANĂ 

Coordonator Prof. Dr. Irina Dabija 

Vârsta minimă 6 ani 

             Cercul de Cultură şi civilizaţie italiană din cadrul Palatului Copiilor Iaşi vă invită să 

participați la cursurile gratuite în cadrul cărora puteţi să dobândiţi nivelul dorit de cunoştinţe de 

limbă italiană precum şi noţiuni de civilizaţie şi cultură italiană.  

             Veţi petrece 100 de minute pe săptămână într-un mod plăcut, fără teme pentru acasă, 

cutreierând, virtual, străzile pietruite din Roma, alunecând cu gondola pe canalele Veneţiei, 

ascultând muzica italiană, aflând lucruri noi despre gastronomia italiană.  

             Participanții, grupaţi în funcţie de vârstă şi nivel de cunoaştere a limbii italiene (începători, 

avansaţi, performanță), pot să îşi facă prieteni noi, să afle lucruri interesante despre Italia, cultura 

și limba sa.  

             În cadrul cercului de Cultură şi civilizaţie italiană puteţi: 

🏵 să învăţaţi limba italiană la nivelul dorit; 

🏵să aflaţi lucruri noi de cultură, civilizaţie şi limbă italiană; 

🏵să vă păstraţi cunoştinţele dobândite (pentru cei care au studiat limba italiană în România sau 

Italia); 

🏵să vă pregătiţi pentru obţinerea certificatelor de limbă italiană (CILS, CELI, PLIDA); 

🏵să participați la concursuri sau la olimpiada de limba italiană.  

                                                           CIAO! A PRESTO!  

 

 

                               



                    



 

 

 

 

 



CERCUL CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ENGLEZĂ 

Coordonator Prof. Dr. Raluca Ciocoiu 

Vârsta minimă 6 ani 

               Aici învățăm engleza prin jocuri, discuții pe teme interesante, fișe captivante. 

Copiii sunt ajutați să își lămurească noțiuni de gramatică, află informații despre cultura țărilor în 

care se vorbește engleza, se pot pregăti pentru un examen. 

             Cel mai important aspect este, însă, apartenența la un grup primitor de care se poate 

bucura și un copil mai timid. 

 

 



CERCUL CENACLU LITERAR 

Coordonator Prof. Andreia Macarov 

Vârsta minimă 6 ani 

                 În cadrul clubului de lectură (elevi clasele II-XII, în limba română/ engleză) se discută 

despre opere literare din literatura română, dar și din literatura universală. Clubul de lectură poate 

fi o manieră plăcută de a suplimenta pregătirea pentru orele de școală, dar și o modalitate de 

relaxare prin lectură.  

                 Cursurile de creație literară (elevi clasele V-XII, limba română și engleză) sunt dedicate 

celor pasionați de scrierea creativă, orientați către poezie, proză sau text dramatic. Creațiile 

originale ale participanților vor fi expuse în cadrul diferitelor activități educative organizate de 

Palatul Copiilor, dar și de partenerii noștri din comunitatea locală. De asemenea, participanții vor 

fi pregătiți pentru concursuri naționale și internaționale de creație literară în limbile română și 

engleză.  

                 În cadrul grupelor de Cultură și civilizație engleză (3 grupe pentru elevii claselor O-XII) 

se studiază elemente de lexic și gramatică ale limbii engleze, precum și noțiuni de cultură și 

civilizație. În cadrul acestor ore copiii își vor dezvolta abilitatea de a comunica în limba engleză, 

pot fi pregătiți pentru examenele Cambridge (destinate doar celor interesați) și vor participa la 

concursuri și activități culturale. 

 

 



 

 

CERCUL STUDII EUROPENE 

Coordonator Prof. Carmen Stadoleanu 

Vârsta minimă 4 ani 

              Cercul de Studii Europene are drept scop promovarea culturii și a valorilor europene prin 

formarea unor viitori cetățeni informați, capabil de a gândi critic și de a lua decizii argumentate. 

Cercul se adresează elevilor ieșeni cu vârste cuprinse între 4 și 19 ani. 



              Cei mai micuți dintre cetățenii europeni realizează produse manuale, de tipul arts and 

crafts, cu tematică europeană (produse prin care se promovează cultura, unitatea, dar și diversitatea 

Uniunii Europene și a țărilor membre), iar pe măsură ce înaintează în vârstă și în cunoștințe, ei 

sunt provocați să dezlege enigme cu privire la Uniunea Europeană, asemenea unor detectivi, 

învățând astfel, prin joc, ce este Uniunea Europeană, care este istoria acesteia, cum arată harta UE 

vs. harta Europei, ce drepturi au în calitate de cetățeni ai Uniunii, cum arată steagurile statelor 

membre etc. 

             În sfârșit, elevii de liceu sunt invitați la dezbateri serioase cu privire la starea și la viitorul 

Uniunii Europene, modul de funcționare și de luare a deciziilor în cadrul acesteia, instituțiile 

europene, proiecte și programe pentru tineri, legislație, liberă circulație, zona euro vs. spațiul 

Schengen. 

 

 

 



 

 

 

 

 



CERCUL DE JURNALISM 

Coordonator Prof. Silvia Nedelciuc 

Vârsta minimă 7 ani 

 

 

 

                  În cadrul cercului de jurnalism ne propunem : stimularea imaginaţiei şi creativităţii 

elevilor; folosirea în mod plăcut şi util a timpului liber; prin publicarea creaţiilor elevilor se 

realizează evaluarea activităţii creative a copiilor, contactul cu modele de compoziţie literară; 

socializarea şi formarea personalităţii elevilor prin activitatea de grup. 

                  Activitatea de creaţie stimulează valorificarea aptitudinilor, a vocaţiei, a talentului, 

încurajând competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă 

şi imaginaţie , dându-le elevilor sentimentul realizărilor personale. 

                  În cadrul cercului de jurnalism copiii vor realiza o ,,călătorie” media interactivă în care 

își vor dezvolta cunostintele și vor afla lucruri noi legate de jurnalism, televiziune și mediul online. 

                  Scriem, citim și înregistrăm propria creație, ne promovăm! 

 













 

 


