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OFERTA DE CERCURI

• C o m i s i a  

ș t i i n ț i f i c ă  ș i  

t e h n i c o –

a p l i c a t i v ă

8 cercuri

• C o m i s i a  A r t i s t i c ă

14 cercuri



CERCURI ARTISTICE: Arta textila - Artă decorative, Cenaclu literar si jocuri de 
comunicare/Teatru, Cetățenie democratică, Cultură si civilizație engleză, Confectii - design 

vestimentar, Dans clasic, Dans modern, Dans sportiv, Muzică ușoară, Muzică populară, Pictură, 
Redacție presă/Radio-TV, Sculptură / Modelaj,, Tapiserie - Atelierul fanteziei și Dansuri populare.

În cadrul emisiunii „Clubul Copiilor” la IntermediaTV, a avut loc deschiderea 
oficială a cursurilor în data de 12 septembrie 2019 cu prezentatarea ofertei de 
cercuri, an școlar 2019-2020. 
(https://www.facebook.com/TeleviziuneaIntermedia/videos/736935886729720/)

“Arome de toamna” -emisiune 
televizată difuzată pe postul local 
IntermediaTV, 22 octombrie 2019, 
coordonator prof. Șandru Alina

Activitate de 
informare 

organizată în 
campania ”O 

lume fară frică”, 
februarie 2020

https://www.facebook.com/TeleviziuneaIntermedia/videos/736935886729720/


”Ziua pentru acțiune climatică”, marșuri ale elevilor pentru declararea stării 
de urgență climatică, organizat de Friday for Future Romania în data de 29 
noiembrie 2019, coord. prof. Bumbu Nicoleta și Șoiman Ștefania

Concursul de informatică ”StartIT”,
6-7 decembrie 2019, coordonator prof. 
Ștefania Șoiman

http://infopacosv.blogspot.com

/2019/11/scoala-de-bani.html

http://infopacosv.blogspot.com/2019/12/mars-eco.html

”Ziua europeană de 
luptă împotriva 
traficlui de persoane ”, 
16 octombrie 2019, 
emisiune televizată, 
moderator prof. Buculei 
Mihaela

Proiect cultural “Azi citim cu…” invitați: Butnariu Mirela, cotidianul local 
“Crai Nou” şi prof. Ardeleanu Gabriela, Sc. Gimn. Nr.1 Suceava

– coordonator prof. Șandru Alinahttp://pcartasicreatie.blogspot.com/2019/11/azi-citim-cu_27.html

https://cnstartit.blogspot.com/

http://infopacosv.blogspot.com/2019/11/scoala-de-bani.html
http://infopacosv.blogspot.com/2019/12/mars-eco.html
http://pcartasicreatie.blogspot.com/2019/11/azi-citim-cu_27.html
https://cnstartit.blogspot.com/


CERCURI TEHNICE:  Astronomie, Automodele - Construcții electronice / Robotică, Ecoturism
/ Meteorologie, Informatică, Karting - educație rutieră, Navomodele - Origami, Operare si
programare pe calculator și Șah

http://pcartasicreatie.blogspot.com/2019/12/sarbatoare-cu-surprize.html

Spectacolul de Crăciun

6 decembrie 2019

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2019-12-03/23-de-echipe-din-intreaga-tara-la

Gala-Campionilor-din-cadrul-Campionatului-National-de-Karting-Scolar

”Gala campionilor la karturi”, în colaborare cu Asociaţia părinţilor cercului de karting 
și Centrul Regional European pentru Karting şi Automobilism, 30 noiembrie 2019, 

coordonator prof. Biatrice Choleva

http://pcartasicreatie.blogspot.com/2019/12/sarbatoare-cu-surprize.html
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2019-12-03/23-de-echipe-din-intreaga-tara-la-Gala-Campionilor-din-cadrul-Campionatului-National-de-Karting-Scolar


Activitatea la palatul copiilor a continuat în perioada de carantină în mediul online.
Astfel s-au organizat lecții interactive cu elevii în mediul online utilizând G Suite 
pacosv.ro – Google Classroom, activități  publicate pe site-ul palatului, pagina 
facebook https://www.facebook.com/palatulcopiilorsv și bloguri ale cercurilor 
artistice și tehnice.  classroom_teachers@pacosv.ro 23 members

https://www.monitorulsv.ro/Local/2020-05-09/Activitatea-la-Palatul-Copiilor-Suceava-

continua-in-mediul-online#ixzz6NReJFfkK

Platforma Google Classroom

Grupuri 
whatsapp cu 

elevii

”Primăvară altfel”, 30 martie – 30 aprilie 2020
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-04-13/Activitati-creative-realizate-

online-de-elevii-Palatului-Copiilor-Suceava

Webinar
”Lecțiile unui 
timp izolat”,
5 iunie 2020

https://www.facebook.com/palatulcopiilorsv
https://groups.google.com/a/pacosv.ro/forum/?authuser=1#!members/classroom_teachers
https://fantezieblog.wordpress.com/
https://www.monitorulsv.ro/Local/2020-05-09/Activitatea-la-Palatul-Copiilor-Suceava-continua-in-mediul-online#ixzz6NReJFfkK
https://atelierdemisol.blogspot.com/
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-04-13/Activitati-creative-realizate-online-de-elevii-Palatului-Copiilor-Suceava

