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Clubul Copiilor Cehu-Silvaniei
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Ofertă educaţională an şcolar 
2022-2023

Palatul Copiilor Zalau si structurile arondate asigura o

educaţie nonformală de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a

tinerilor, în vederea adaptării la condițiile socio-economice de azi, ca viitori cetăţeni activi,

deplin conştienţi de propria valoare, dar şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

Pentru a stimula dezvoltarea personală a tuturor elevilor, activitatea educativă școlară și

extrașcolară va avea mereu în atenție nevoia de adaptare la cerințele individuale, la

interesele de cunoaștere și la potențialul lor. Contextele create oferă posibilitatea abordării

interdisciplinare, transdisciplinare, într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a

personalității. Ne propunem să asigurăm aceaste aspecte, printr-un climat intern stimulativ

atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale si un

management eficient al tuturor resurselor pentru îndeplinirea acestei misiuni.



Etapa I: 14.03.2022-30.04.2022

Reinscrierile copiilor/elevilor care frecventeaza cursurile din cadrul Palatului 

Copiilor Zalau in acest an scolar si doresc sa frecventeze si in anul scolar care 

urmeaza (2022-2023). Reinscrierile copiilor/elevilor se va  putea efectua doar la 

cercurile care sunt frecventate in anul scolar in curs.

Exista patru posibilitati de reinscriere a elevilor la cercuri:

 La secretariatul unitatii (B-dul M. Viteazul, nr.35, tel.0360.405.666, intre 

orele 09:00-15:00)

 La profesorul coordonator

 La adresa de e-mail: palat_zalau@yahoo.com

 Prin formularul online : https://palatulcopiilorzalau.ro/



PALATUL COPIILOR ZALAU
CALENDAR pentru

Reinscrierea/inscrierea copiilor/elevilor la cursurile cuprinse in oferta educationala a Palatului Copiilor Zalau pentru anul 

scolar 2022-2023 se deruleaza succesiv in 3 etape.

Etapa II: 16.05.2021-30.06.2022

Inscrierea copiilor/elevilor care nu au frecventat cursurile din cadrul Palatului 

Copiilor Zalau in acest an scolar si doresc sa frecventeze anul scolar urmator (2022-

2023).

In limita locurilor ramase libere se vor desfasura inscrieri si in urmatoarea perioada:

Etapa III: 01.09.2022-30.09.2022 (doar pentru cercurile unde mai sunt locuri 

libere)

In prima etapa are loc reinscrierea, iar in urmatoarele 2 etape au loc inscrierile 

pentru elevii noi, in limita locurilor ramase libere dupa prima etapa.

Informatii:

Adresa: B-dul M. Viteazul, nr.35, Zalau, jud. Salaj

Site: https://palatulcopiilorzalau.ro

Facebook: Palatul Copiilor Zalau

mailto:palat_zalau@yahoo.com
https://palatulcopiilorzalau.ro


PALATUL COPIILOR ZALAU



http://palatulcopiilorzalau.ro/

https://www.facebook.com

/palatzalau

Bulevardul Mihai Viteazul nr.35

Telefon: 0360 405666  

Toate activitatile 

sunt gratuite !

http://palatulcopiilorzalau.ro/


STRUCTURA CERCURILOR

ARTISTIC/CULTURAL 

Cercul de muzică uşoară
Cercul de dans modern
Cercul de instrumente muzicale tradiţionale/canto popular
Cercul de pictură/arta digitala
Cerc dans popular
Cercul de cultura si civilizatie engleza/teatru



STRUCTURA CERCURILOR

TEHNICO-APLICATIV

Cercul de Navo/aero/auto modelism
Cercul de Educaţie rutieră/Fotbal
Cercul de Creaţie confecţii/design vestimentar



STRUCTURA CERCURILOR

SPORTIV 

Cercul de TENIS DE CAMP 
Cercul de ARTE MARTIALE/AUTOAPARARE 



STRUCTURA CERCURILOR

ŞTIINŢIFIC

Cercul de Informatică
Cercul de Chimie experimentală
Cercul de Protecţia Mediului
Cercul de Ecologie/Ecoturism











Structura :  CLUBUL COPIILOR CEHU-

SILVANIEI 



STRUCTURA - CLUBUL COPIILOR CEHU SILVANIEI

Oferta educațională -cercuri

PALATUL COPIILOR ZALĂU



1. Muzică Vocal-Instrumentală
Profesor coordonator: Samel Ștefan,

Cercul de muzică  vocal-

instrumentală de la Clubul Copiilor Cehu 

Silvaniei oferă copiilor cu vârste între 5-18 ani 

posibilitatea de a intra în tainele cântului frumos 

într-un cadru atractiv și într-o atmosferă plăcută, 

dar și de a cunoaste puțin din viața unui artist.În 

cadrul cercului sunt oferite cursuri de: canto( 

muzica populară și ușoară), vioară, contrabas, 

chitară, acordeon și pian . Aceste activități sunt o 

opţiune pentru timpul liber al celor mici, cât şi 

pentru al adolescenților.

Sala noastră de curs dispune de tot 

echipamentul necesar desfășurării orelor de 

muzică  din punct de vedere instrumental (pian-

orgă, vioară, contrabas, chitară, acordeon).

Dacă vă place sa fiți pe scenă, în 

fața reflectoarelor, dar aveți și talent muzical, vă 

așteptăm cu mare drag sa faceți parte din echipa 

noastră. 



2. Sport ( Fotbal/Tenis M)

Profesori coordonatori: Mirel Olăhuț și Hujber Istvan

 FOTBALUL- este un sport de echipă, ce aduce jucători pe teren, in jurul aceleaşi 

pasiuni!

In cadrul lecţiilor elevii sunt învăţăţi cum să comunice unii cu ceilalţi ,cum să 

coordoneze fazele

de atac si apărare, cum să atingă împreună un obiectiv. Mai mult decȃt atat , acest 

sport de echipă

le oferă copiilor privilegiul de a se bucura împreună pentru victorii dar si de a 

gestiona ca o

echipă eventualele insuccese!

TENIS MASĂ- este un joc sportiv de “sală” ceea ce face posibilă practicarea lui pe 

tot

parcursul anului, indiferent de starea vremii. Este unul dintre sporturile cele mai 

răspandite în

rȃndul elevilor.

 SPORTUL INSEAMNĂ MIŞCARE, MIŞCAREA INSEAMNĂ VIAȚĂ!



3. Cercul de educație pentru cetățenie democratică/Teatru 

prof. coordonator Pop Alina-Teodora

 La acest cerc veți participa la diverse activități 

interesante și interactive precum:

 Acțiuni de voluntariat;

 Jocuri de socializare;

 Ateliere de creație;

 Clubul de lectură;

 Jocuri de rol;

 Scenete de teatru

 Concursuri din domeniul civic sau artistic.

 Toate aceste activități sunt concepute astfel încât să 

contribuie la dezvoltarea unor abilități precum: 

memorare, creativitate, concentrare și socializare.



4. Atelierul fanteziei
Profesori coordonatori: Barna Renata Vivien și Nagy Zsuzsanna

 Atelierul fanteziei este un cerc interdisciplinar dedicat copiilor cu înclinații 

artistice, ce are ca scop  dezvoltarea imaginației, cultivarea simțului estetic, 

formarea deprinderilor și abilităților pragmatice, precum și îmbogățirea 

cunoștințelor generale și artistice. Activitățile noastre sunt gândite în baza unor 

tehnici moderne de învățare prin descoperire, creație și joacă, și vizează 

formarea unor competențe generale și specifice necesare dezvoltării 

multilaterale prin empatie, gândire critică și imaginație. Activitățile variate din 

cadrul cercului nostru oferă posibilitatea ca elevii noștri să își dezvolte abilitățile 

prin exersarea unor tehnici din diferite domenii ale artelor precum: desen, 

pictură, sculptură, design și creație vestimentară. Cursanții noștri sunt 

încurajați să își cultive simțul estetic prin creație și expresie sub îndrumarea 

unor cadre didactice atente și dedicate. 



5. Dans modern și dans popular
Profesori coordonatori: Hujber Istvan și Dușcaș Anghel

Cercul de Dans Modern – Clubul Copiilor Cehu Silvaniei şi-a propus să dezvolte 

deprinderile motrice şi o dezvoltare armonioasă a corpului copilului. Dansul 

ritmic ce se practică are ca scop dezvoltarea mişcărilor după criterii estetice, 

reuşita coordonării mişcărilor, simţul mişcării ritmice, armonios integrate în 

grupul din care copilul face parte. Nu în ultimul rând, prin practicarea dansului 

se ajunge la recunoaşterea şi respectarea anumitor genuri muzicale.



6. Muzeologie/ Etnografie
Profesor coordonator: GAVRA AUGUSTIN-LEONTIN

 Dacă sunteți de acord vă invit să participați la activitățile cercului de 

Muzeologie/Etnografie de la Clubul Copiilor din Cehu Silvaniei. Pentru a 

descoperi trecutul orașului și a zonei apropiate, tradițiile și obiceiurile 

înaintașilor noștri, vă propun activități captivante care să răspundă curiozității și 

dorinței voastre de cunoaștere.

 În mod concret, vom parcurge prin activitățile de la cerc, câteva teme 

importante pentru trecutul zonei. 



Structura : CLUBUL COPIILOR JIBOU 



OFERTA EDUCATIONALA

PNTRU ANUL SCOLAR 2022-2023

ALEGEREA TA

PENTRU 

TIMPUL 

LIBER



CLUBUL COPIILOR JIBOU-

-este o unitate de învăţământ specializată în activităţi

extraşcolare, care desfăşoară acţiuni instructiv-educative

specifice, prin care se aprofundează şi se diversifică

cunoştinţe, se formează, se dezvoltă şi se exersează

competenţe potrivit vocaţiei si opţiunii copiilor.

Scopul activităţii în această instituţie este valorificarea

utilă, eficientă şi plăcută a timpului liber al copiilor, prin

implicarea lor în proiecte educative, sub îndrumarea

competentă şi pasionată a cadrelor didactice.





De ce sa frecventezi 
cercurile noastre?

Foarte important este că activităţile sunt

opţionale şi GRATUITE!!!
Activităţile din Clubul Copiilor Jibou, se

desfaşoară dimineaţa şi după-masa (în funcţie

de programul tău de şcoala), precum şi

sâmbăta.
În cadrul fiecărui cerc ai posibilitatea să-

ţi aprofundezi cunoştinţele dobândite

anterior, să le completezi, să îţi dezvolţi

abilităţi şi aptitudini potrivit vocaţiei tale.
Aceste activităţi au un caracter accesibil şi

flexibil.
Aici vei întâlni copii cu vârstă apropiată de a

ta şi cu aceleaşi pasiuni.
Vei avea ocazia să participi la diferite

manifestări, workshop-uri, expoziţii,

spectacole, tabere, concursuri, festivaluri, în

ţară şi străinătate.

DACĂ AI  ÎNTRE 6 ŞI 19 ANI,   VINO  LA CLUBUL COPIILOR JIBOU!





Structura :  CLUBUL COPIILOR 

SIMLEU-SILVANIEI 



MINISTERUL EDUCAȚIEI

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN SĂLAJ

PALATUL COPIILOR ZALĂU

B-dul M.Viteazul nr.35, loc.Zalău, jud.Sălaj, Cod 450099

Tel/fax: 0360405666, E-mail: palat_zalau@yahoo.com

STRUCTURA: CLUBUL COPIILOR ȘIMLEU SILVANIEI 
Str. 1 Decembrie 1918 nr.55, loc. Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj, Cod 455300

Tel/fax: 0260679251, E-mail: clubulcopiilor_simleu@yahoo.com

O F E R T A  E D U C A Ț I O N A L Ă  

A N  Ș C O L A R  2 0 2 2 - 2 0 2 3  





Toate activitățile din cadrul Clubului Copiilor sunt GRATUITE și se              
adresează în special copiilor și tinerilor din Șimleu Silvaniei cât și din

împrejurimi, cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani! 

Înscrieri online pe linkul: 
https://docs.google.com/forms/d/1XCGjYqmUMcebO5ySXATha3t1CTwUcS_dAa0

Zm4lFORI/edit
cât și la sediul Clubului Copiilor, str. 1 Decembrie 1918 nr.55, Șimleu Silvaniei.

Informații la tel: 0260 679 251
E-mail: clubulcopiilor_simleu@yahoo.com



Va multumim si va 

asteptam cu drag !


