Luna octombrie la Palatul Copiilor Suceava
Luna octombrie s-a dovedit o lună plină de activități la Palatul Copiilor
Suceava. Deși copiii și cadrele didactice coordonatoare ale cercurilor ce
funcționează la această instituție de învățământ nonformal abia s-au reîntâlnit în
noul an școlar, acțiunile organizate în parteneriat cu alte instituții nu au întârzit
să apară. Pentru rezultatele deosebite obținute în anul școlar precedent, elevii au
fost răsplătiți cu diplome în cadrul unor activități organizate la nivel de cerc.
Trebuie spus că participarea la concursurile județene, naționale și chiar
internaționale a făcut ca numărul premiilor la nivel de Palat să fie remarcabil.
Pe 5 octombrie, a fost marcată Ziua Mondială a Educației prin activități
organizate în cadrul cercurilor de pictură (coord. prof. Petronela Rusu),
jurnalism (coord. prof.Oana Strejac), fotocineclub (coord. prof. Mihaela
Buculei) și cenaclu literar (coord. prof. Alina Șandru). Elevii antrenați în
activitățile dedicate acestei zile au dat dovadă de creativitate și au reușit să
demontreze încă o dată că educația este permanentă, pe tot parcursul vieții.
Pe 7 octombrie, elevii Cercului de Origami (coord. Prof. Cristina
Maxim) au sărbătorit Ziua Internațională a Zâmbetelor pictând măști. Copilașii
talentați și la pictură au dat dovadă de multă imaginație ceeând personaje
zâmbărețe.
Au urmat o serie de alte activități iar pe 18 octombrie, în parteneriat cu
Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane (CRITP) Suceava, a fost
marcată Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane. De această
dată la activitatea organizată la Palatul Copiilor în parteneriat cu CRITP au fost
invitați elevi de la școlile din municipiu, cadre didactice și părinți care au
participat la discuțiile legate de acest fenomen și au urmărit în câteva filmări,
mărturiile unor persoane care au fost traficate. Din partea CRITP au participat
subcomisar de poliție, Liliana Orza (coordonatorul CRITP) și psihologul Mihai
Moisoiu. Aceștia au răspuns întrebărilor celor prezenți și au ținut să adreseze
copiilor și nu numai, îndemnul de a fi foarte atenți la anturaj. De fapt Palatul
Copiilor are încheiat parteneriat pe toată durata anului școlar cu CRITP, astfel
încât prezența reprezentanților acestei instituții în mijlocul copiilor este de
durată.
La Atelierul Fanteziei (coord. prof. Marcela Reuț) a fost sărbatorită
„Ziua ZÎN”(Ziua Învățării Nonformale) cu invitați speciali, și anume elevii
clasei pregătitoare de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava, împreună cu
părinții și doamna învățătoare Cristina Rotaru. Copiii și părinții au fost foarte
creativi și timp de 3 ore au realizat potcoave îmbrăcate în ață colorată, fluturași
colorați, borcănele îmbrăcate în sfoară și decorate cu diferite semințe. Cei mai
talentați în arta plastică au pictat bostani.
Cu aceeași ocazie Atelierul de Pictură (coord. prof. Petronela Rusu) a
avut invitați liceeni (de la Colegiile din oraș, dar și din Gura Humorului) și
părinți la o dezbatere și ateliere de luru pe tema „Stop traficului de persoane”, în
cadrul cărora, timp de 4 ore, s-a vizionat filmul documentar „Nefarious”, au avut

loc discuții și s-au realizat postere și afișe conținând cele mai relevante
informații cu privire la subiect.
Rezultate remarcabile au obținut și elevii de la Cercul de astronomie,
Paul Florin Rebenciuc şi David Cornel Turturean. Ei s-au întors triumfători de la
Olimpiada Internaţională de Astronomie, din Bulgaria, desfășurată în prima
jumătate a lunii octombrie.
Paul Florin a reuşit să obțină premiul I absolut şi medalie de aur, tânărul
de clasa a IX-a având cel mai mare punctaj din concurs, la secţiunea juniori iar
David Cornel a obținut medalia de bronz. Cei doi sunt elevi ai Colegiului
Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava și sunt pregătiţi de prof. dr. Petru Crăciun
în cadrul cercului de astronomie de la Palatul Copiilor Suceava.
Cu câteva zile în urmă, mai exact pe 24 octombrie, la Cercul de Karting
(coordonator prof. Biatrice Choleva) s-a desfășurat o activitate comună cu elevi
de la Școala Filadelfia în cadrul Săptămânii Școala Altfel. Elevii clasei
pregătitoare au avut ocazia să cunoască mai bine semnele de circulație și să vadă
karturile cu care elevii de la Palatul Copiilor participă la concursuri.
Pe 25 ctombrie, Cercul de Jurnalism (coord. prof. Oana Strejac) l-a avut
invitat pe jurnalistul, scriitorul și epigramistul Constantin Horbovanu, cu care
elevii au discutat despre plăcerea de a scrie, despre meseria de jurnalist și
lucrurile care aduc fericire unui scriitor/jurnalist.
Elevii Cercului de Informatică (coord. prof. Ștefania Șoiman) au
participat luna acesta la Concursul "Culorile Toamnei" - Câmpia Turzii, 30
octombrie 2016, unde au trimis lucrări 7 elevi (elevi de învățământ primar si
gimnaziu) și la Concursul interjudețean "MySpace", Colegiul Naţional „Mircea
cel Bătrân” Constanţa, a XI-a ediţie, desfășurat pe 16 octombrie 2016, unde au
fost trimise 5 lucrări (elevi de gimnaziu). Rezultatele vor fi primite în perioada
următoare.
Pe 29 octombrie Cercul de Șah al Palatului Copiilor Suceava
(coord. prof. Marian Culapov) a organizat, împreună cu Clubul de Șah
Romtelecom Suceava, concursul de Șah Cupa de Toamnă, adresat doar copiilor
membri ai cercului de șah. Obiectivele concursului au fost testarea nivelului
elevilor, obișnuirea cu atmosfera și tensiunea de concurs, familiarizarea cu jocul
rapid și cu ceasul de șah. Pentru cei 27 de copii participanți s-au organizat 3
concursuri pe categorii de vârstă și nivele de pregătire.
Cercul de Cultură și Civilizațe Engleză (coord. prof. Carolina
Vieriu) a încheiat seria activităților desfășurate în luna octombrie la Palatul
Copiilor Suceava. Urmează și alte acțiuni interesante, ale altor cercuri, care nu
fac altceva decât să dezvolte și să atragă copiii spre domeniul nonformal.
A fost reluată, de fapt continuat parteneriatul cu Televiziunea Intermedia
TV Suceava, cu care Palatul Copiilor are o colaborare mai veche în cadrul
emisiunii Clubul Copiilor. Pe această cale copiii și cadrele didactice țin să
mulțumească celor care îi ajută să își facă publice activitățile desfășurate.

