Motto:

Cu pasiune spre
performanţă
DESPRE NOI

PROFESORII NOŞTRII:
Pancea Ioan - Muzica usoara
Catana Daniela - Cultura si Civilizatie Engleza
Davidescu Raluca-Cultura si Civilizatie Engleza,
Bartos Mihaly- Cultura si civilizatie maghiara
Nedelcu Nicoleta –Educatie Civica,
Preda Silvia- Muzica Vocal-Instrumentala
Santa Rozalia - Muzica Folk,
Lautar Mihaela – Floricultura -Atelier de creatie,
Gosman Ioana- Etnografie si Folclor,
Tatu Silvia –Cultura traditionala romaneasca
Teodorescu Camelia - Pictura si grafica,/
Mizgan Valentin- Ceramica,
Teodorescu Camelia - Design vestimentar,
Neuvirt Ioan - Sculptura in lemn
Stromescki Giulio - Electronica
Pop Vasile - Aeromodele
Popa Daniela -Balet / Dansuri modern
Coman Rozalia-Dansuri moderne
Pepine Benone.- Dansuri Populare
Varga Petrisor - Orchestra populara
Reit Marius – Ecoturism
Terciu Costel - Schi Biatlon
Reit Elena - Schi alpin
Grigorescu Simona - Jocuri logice/informatica
Virva Mihaela- Cultura si Civilizatie Franceza
Isaila Daniel –Karting
Belu Gabriela -Teatru

Palatul Copiilor şi Elevilor Braşov
este o institutie direct subordonată
Ministerului Educaţiei Naţionale şi se
adresează elevilor
din invăţământul
preuniversitar şi preşcolarilor . Aici ei işi
pot valorifica pasiunile extracurriculare
din domeniile artistice, culturale,
sportive şi tehnice. Este o instituţie
singulară prin profilul activităţilor sale,
vizând atât completarea instruirii din
şcoală , dezvoltarea talentelor, cât şi
structurarea timpului liber al elevilor .In
cadrul instituţiei noastre, un număr de
2800-3000 de elevi din municipiul
Braşov şi din localităţile invecinate au
posibilitatea de a-si dezvolta pasiunea
creativitatea, si talentul in cele douazeci
si sapte de cercuri, apartinand unei largi
palete de domenii si discipline.
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Email: palatbv@yahoo.com
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Recunoscut ca o adevarată punte de lansare
a talentelor, mărturie fiind artiştii, muzicienii
şi sportivii pe care i-a promovat, Palatul
Copiilor Braşov ajuta elevii să-şi aleagă
viitoarea meserie in functie de preferinte si
oportunităţi precum şi să-şi petreacă in mod
util, constructiv, timpul liber.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Indrăzneşte! Arată cât de talentat

AN ŞCOLAR 2016-2017

eşti! –Aici ,la cercurile Palatului

CERCURI CULTURAL ARTISTICE
 Muzica Uşoară,
 Balet, Dans modern
 Dansuri populare,
 Orchestră populară,
 Muzica vocal instrumentală,
 Muzica folk-Chitară clasică,
 Ceramica
 Design vestimentar
 Pictură şi grafică,
 Sculptură in lemn
 Cultură şi civilizaţie engleză ,
 Teatru,
 Cultura si civilizatie franceză,
 Etnografie si folclor,
 Educatie civică
 Cultură tradiţională romanească

Copiilor poţi să-ţi defineşti şi să-ţi
perfecţionezi aptitudinile!

CERCURI SPORTIV-TURISTICE



Schi fond, Biatlon /Poiana Mărului
Schi alpin/ Bran,

CERCURI TEHNICO-APLICATIVE







Floricultură-atelier de creaţie,
Aeromodele,
Electronică,
Jocuri logice –Informatică
Ecoturism / Bran
Karting

Numărul de elevi la cercuri este aprobat
de M.E.N., prin Regulamentul de
functionare al Palatelor si Cluburilor
Copiilor, si cuprinde intre 6 elevi / grupa
(pentru instrumente muzicale) şi 15-18 de
elevi / grupa (in ansamblurile folclorice şi
de dansuri). Vârsta elevilor noştri este
cuprinsă intre 5 si 18 ani, in concordanţă
cu specificitatea activităţilor de cerc;
grupele se formeaza ţinând cont atât de
criteriul omogenităţii de vârstă cât şi de cel
al nivelului (numărul de ani de când
frecventează
cercul),
respectiv:
incepatori, avansaţi şi performantă.
Finalizarea activităţilor de la cercuri se
face prin concursuri, expoziţii şi festivaluri
de profil, la care elevii participă cu mult
interes şi in număr foarte mare. Calitatea
participării lor la competiţii judeţene ,
interjudetene, naţionale precum şi
prezenţa in cadrul festivalurilor şi
expoziţiilor internaţionale, este deosebită
şi dovedită prin numeroasele premii
obţinute de aceştia.

