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37. PALATUL COPIILOR BUZĂU ŞI FILIALELE RÎMNICU SĂRAT, 

PĂTÂRLAGELE, NEHOIU, BERCA, BECENI, POGOANELE 

 

 

PROIECTARE-ORGANIZARE 

- Strategiile de coordonare şi direcţiile de dezvoltare ale activităţii din Palatul Copiilor Buzău  

şi din cele sase filiale din judeţ s-au regăsit în planurile echipelor manageriale ale instituţiilor ce şi-au 

articulat dimensiunile educaţionale cu cele prevăzute în documentele de lucru ale Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Buzău şi ale Ministerul Educaţiei; 

- Există o reţea coerentă de coordonare a activităţii educative:  

a) la nivel judeţean – IŞJ Buzău, prin inspectorul de specialitate; 

b) la nivelul instituţiilor noastre, fiecare unitate şcolară  şi-a proiectat un program specific al activităţilor, 

urmărind dezvoltarea programelor naţionale şi o ofertă proprie de activităţi, în raport cu specificul zonei şi 

al orizontului de interes al elevilor, părinţilor. 

În anul şcolar 2020-2021, oferta educaţională, este variată; 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021  

 Palatul Copiilor Buzău – cercurile de: informatică, design vestimentar, arte plastic-pictură, aeromodele, 

carting-automodele, şah, cultură şi civilizaţie engleză, teatru, tenis de câmp, cenaclu literar, redacţie de 

presă/radio-tv, muzică populară, muzică uşoară, cor-grup vocal, dans modern, dans popular, 

electrotehnică, prietenii pompierilor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Clubul Copiilor Râmnicu Sărat – cercurile: coregrafie – balet, carting, muzică vocal-instrumentală, 

electronică, judo; 

 Clubul Copiilor Pătârlagele – cercurile: electronică, creaţii - confecţii, (carturi – preluată de IŞJ Buzău 

pentru Centrul de Excelenţă); 

 Clubul Copiilor Nehoiu – cercurile: electronică, lupte; 

 Clubul Copiilor Berca –  cercul cor/grup vocal; 

 Clubul Copiilor Beceni – cercul navomodele; 

 Clubul Copiilor Pogoanele – cercurile: informatică, dans popular. 

 

 

 

 

 

 

http://www.isjbz.ro/
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I. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI  

Posibilitatea de a desfăşura activităţi extraşcolare / non-formale variate, noi şi atractive în domenii cultural 

artistice, tehnico-ştiinţifice şi sportive adaptate la cerinţele copiilor. 

Dispunem de personal de calitate, bine pregătit din punct de vedere profesional, lucru demonstrat de 

rezultatele obţinute cu copiii, membri ai cercurilor, la concursurile judeţene, interjudeţene, naţionale şi 

internaţionale. 

 Palatul Copiilor şi filialele din judeţul Buzău vin în întâmpinarea dorinţelor şi preferinţelor elevilor de a 

desfăşura activităţi extraşcolare, ceea ce a condus la cuprinderea unui număr mare de copii la activităţile 

noastre. 

Adaptabilitatea programului de cerc în funcţie de timpul liber al copiilor (desfăşurăm activităţi de cerc şi în 

weekend). 

Activitatile filialelor din judeţul Buzău se desfaşoară în spaţii aflate în proprietatea MEC (mai puţin filiala 

Nehoiu, dar primăria asigură spațiul şi se ocupă de cheltuielile lunare) 

            Derularea unor activităţi prin intermediul asociaţiei Actori pe scena vieţii, în vederea atragerii de 

fonduri extrabugetare, de susţinere a activităţilor Palatului Copiilor Buzău. 

Promovarea activităţilor de cerc din Palat, Cluburi în mass media locală (TV Sat, Focus TV, Campus TV, 

TV News), presa locală (Opinia, Şansa, Viaţa Buzăului, Reporter buzoian) şi naţională (TVR, Radio România 

Actualităţi), dar și pe paginile de facebook ale Palatului, ale cadrelor didactice, ale grupurilor de părinți, ale 

cercurilor, al grupului de cadre didactice de la palat. 

Existenţa unei platforme G Suite pentru desfăşurarea orelor on-line; 

Competenţele cadrelor didactice de a utiliza resursele tehnolologice pentru desfăşurarea unui proces de 

învăţământ on-line de calitate; 

Avem proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ (din judeţ şi din ţară) şi cu alte instituţii 

Buna colaborare cu instituţii partenere: primăria, consiliul local, instituţii de presă, instituţii de artă şi 

cultură, palate şi cluburi din ţară, centrul omolog din Republica Moldova 

Desfăşurăm activităţi cu copiii cu nevoi speciale (nevăzători şi surdomuţi) și cu cei de etnie rromă. 

Organizăm acţiuni educative multidisciplinare cu acentuat caracter  formativ şi educativ: programe speciale 

cu prilejul diferitelor evenimente (Ziua Internaţională a Educaţiei, Săptămâna Educaţiei Globale, Ziua 

Naţională a Palatelor şi Cluburilor, Noaptea Muzeelor, Ziua  Nationala a României,  Sărbătorile de Crăciun, de 

24 ianuarie etc) ce au cuprins activităţi fizice sau on-line, în funcţie de perioada desfăşurată. 

 Dispunem de o bază materială îmbunătăţită recent, clădirile sunt renovate; 

 Reţea de calculatoare la cercul de informatică; 

 Camere de supraveghere la Palat și Cluburile din județ; 

 Dispunem de calculatoare, imprimantă, internet; 

 Achiziţii menite să îmbunătăţească activitatea cercului; 

 Maratonul cursurilor la Palat; 

http://www.isjbz.ro/
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 Renovarea tuturor sălilor de cerc;  

 Microbuzul unităţii; 

 Terminarea lucrărilor la acoperişul de la Clubul Copiilor Râmnicu Sărat; 

 Susţinerea cu success a inspecţiei cadrelor didactice ce sunt în curs de perfecţionare; 

 Implicarea în activităţi de voluntariat; 

 Includerea în programele de lucru a cadre didactice de la Palatul Copiilor Buzău pentru realizarea de 

programe naţionale de cercuri; 

 Realizarea de programe naţionale pentru disciplinele redacţie de presă / radio-tv, cenaclu literar/creaţie 

literară, muzică, informatică ce sunt în curs de avizare de către ISE cu aportul cadrelor dindactice de la 

Palatul Copiilor Buzău; 

 Sponsorizarea cu mobilier pentru hol prin cercul de redacţie de presă/radio-tv; 

 Activitate  la nivelul ME,în cadrul webinarului pentru palate şi cluburi; 

 Promovarea Palatului prin videoclipuri tematice realizate de cercul de cenaclu literar; 

 Realizarea unor videoclipuri în cadrul proiectului #SurprizeCuMireasmăDeIarnă; 

 Activitate de promovare a Palatului prin prezentarea carturilor; 

 Proiectul judeţean cu IŞJ Buzău ‘Cântecele iernii’. 

 

PUNCTE SLABE 

 Pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2; 

 Concursuri suspendate fizic în context pandemic; 

 Abrograrea calendarului de activităţi şi concursuri; 

 Mobilier, parchet în corpul A, uzat moral si fizic în cercuri; 

 Calculatoare uzate moral si fizic; 

 Programele şcolare din învăţământul formal încărcate, care nu permit dezvoltarea componentei educative  

extraşcolare; 

 Sumele alocate de MEC în vederea dotării cercurilor; 

 Interesul din ce în ce mai scăzut al copiilor pentru activitatea de performanţă (situatie financiară precară, 

costuri ridicate pentru participare la concursuri-deplasări, cazări, taxe de participare etc, concursuri finantate 

puţine sau situaţia impusă de contextul pandemic); 

 Material didactic insuficient; 

 Lipsa spaţiilor sau insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor în bune condiţii la diferite cercuri ca: dans 

modern/popular, cenaclu literar, carting, navomodele; 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Identificarea cu timpul liber al copiilor; 

 Programa flexibilă în funcţie de grupele de elevi înscrişi, noutăţile în domeniu; 

http://www.isjbz.ro/
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 Colaborări cu Primăria Municipiului Buzău, Consiliul Judeţean, Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău, 

Galleria Mall, Aurora Mall, agenţi economici, Garda de Mediu etc.; 

 Sumele alocate de diverși colaboratori în educație, în vederea dotării cercurilor; 

 Cercul de karting deţine în custodie un ATV de la firma S.C. RENT CAR; 

 Fonduri atrase de la Consiliul Local; 

 Posibilitatea de afiliere la federaţiile sportive de specialitate în vederea concurării la competiţii naţionale şi 

internaţionale; 

 Existența unui club sportiv ce deservește catedra sportivă, în vederea accederii copiilor la concursurile de 

profil; 

 Parteneriatul cu Centrul de Agrement pentru copii și tineret Sângerei, Republica Moldova; 

 Orientarea carierei s-a constituit într-un domeniu important al activităţilor educative, activităţile desfăşurate 

vizând: 

            - autocunoaşterea în scopul definirii personalităţii, intereselor şi aspiraţiilor fiecărui elev; 

            -   consilierea în vederea alegerii traseului şcolar şi profesional; 

            -   cunoaşterea domeniilor de activitate specifice economiei judeţului; 

            - cunoaşterea particularităţilor fiecărei profesii practicate, prin intermediul profilelor ocupaţionale; 

 Idei creative ce vin din partea comisiilor; 

 

AMENINŢĂRI 

 Reducerea de norme la Palatul Copiilor şi Cluburile Copiilor din judeţ, deşi populaţia şcolară este suficientă şi 

există interes pentru activităţi extraşcolare; 

 Norme preluate de IŞJ Buzău pentru Centrul de excelenţă; 

 Situaţia pandemică; 

 Fluctuaţia de copii în funcţie de perioade de evaluare, zile de recuperări la şcoli, excursii, 

concursuri/olimpiade organizate în şcoli; 

 Resurse financiare limitate pentru procurarea de materiale necesare unei bune desfăşurări a procesului 

instructiv - educativ; 

 Tendința de birocratizare a sistemului; 

 Cursul pe care pandemia îl poate lua. 

 

1. La nivel curricular fiecare cerc a întocmit o programă şcolară (avizată de inspectorul de specialitate), 

planificările calendaristice şi alte documente necesare desfăşurării activităţii de cerc după repere ştiinţifice, dar 

care reflectă realitatea practică a segmentului şcolar căruia i se adresează.  

În urma inspecţiilor efectuate, s-a evidenţiat faptul că profesorii îşi desfăşoară activitatea după o 

planificare bine stabilită, cu obiective bine definite, orientate spre formarea elevilor din punct de vedere etic-

comportamental, oferindu-se acestora posibilitatea liberei exprimări şi orientării în domeniul carierei. S-au 

http://www.isjbz.ro/
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constatat o serie de aspecte pozitive (dezbaterea cu elevii a unor probleme de actualitate: traficul de fiinţe umane, 

combaterea consumului de droguri şi alcool, combaterea fumatului, delicvenţa juvenilă, protecţia mediului) 

 

2. Perfecţionarea  

 Grade didactice:  

 inspecţie specială pentru gradul didactic II, la Cercul de Redactie- presa, on-line, in data  21.11.2020, 

obtinand nota 10; 

 inspecţii curente 2 pentru gradul II realizate on-line (amânate în anul şcolar anterior din cauza 

contextului pandemic): in data de 19.11.2020 – nota 10 si in data de  19.11.2020 – nota 10. 

 inspecţie curentă 1 realizată (amânată din cauza pandemiei) pentru gradul didactic II, la Cercul de 

Carturi. 

 Palatul Copiilor și IŞJ Buzău au organizat la nivel județean proiectul Cântece de iarnă, în cadrul Cercului 

Pedagogic pentru Educaţie Permanentă, Centrul Buzău 3; 

 S-au realizat activităţi demonstrative/cursuri în cadrul programului Maratonul cursurilor la Palat, în 

cadrul Cercului Pedagogic pentru educaţie Permanentă, Centrul Buzău 3;  

 Au fost marcate diferite evenimente; Ziua Educaţiei, Ziua Naţională a Palatelor şi Cluburilor, Noaptea 

Muzeelor, Ziua Naţională a României, Sărbători de iarnă, Unirea Mică, Ziua Culturii, marcarea zilei 

poetului Mihai Eminescu 

 

 

II. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

Activităţi cu impact local:  

 Cercul de Design vestimentar : 

- Participarea la prezentarea carturilor, parcul Marghiloman, sept 2020 

- Maratonul cursurilor la Palat!  - Curiozități din lumea vestimentației 

  Cercul de  muzică populară: 

- imprimarea a două melodii tematice de iarnă în studio în cadrul proiectului SurprizeCuMireasmăDeIarnă; 

- participarea la videoclipurile din cadrul proiectului SurprizeCuMireasmăDeIarnă; 

- participare cu videoclipuri la proiectul ‚Cântece de iarnă’; 

 Cercul de  cor – grup vocal : 

- 18 decembrie – Maratonul cursurilor la Palat – Dansul şi cântul popular pe înţelesul tuturor – maraton 

susţinut alături de doamna prof. de la Cercul de Dans popular.  

- 20 decembrie 2020- Festivalul „Magia Craciunului” – editia speciala „online”- 

-   8 Trofee de grupă, -   2Premii de popularitate: 

- 23 decembrie 2020 – serbare de Crăciun - online  

- 24 decembrie 2020 – articol în presa buzoiană : „Elevii grupului Vocal -Magic Voices- de la Palatul Copiilor 

Buzău, premiaţi la Festivalul – Magia Crăciunului – „ 

 - 11 – 27 decembrie 2020 – Colaje şi cântece de Crăciun din arhiva cercului au rulat pe ecranul din Piaţa 

http://www.isjbz.ro/
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Daciei, cu ocazia sărbătorilor de iarnă – grupul Magic Voices . 

- participare cu videoclipuri la proiectul ‚Cântece de iarnă’; 

 Cercul cor – grup vocal Happy Kids 

Decembrie 2020 = „Cântecele iernii” – proiect județean în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău  

Decembrie 2020 = 57 de videoclipuri – 6 „remember” și 51 noi – solo si grup,print 

1 decembrie 2020 – 3 videoclipuri „de acasă” : „Pentru țară, pentru neam” = 14 elevi;  „De vrei să știi ce 

înseamnă român” = 31 elevi;  „Doina” – și un videoclip ”pe scenă”: „România” . 

 14 noiembrie 2020 - Noaptea Muzeelor, ediția a XVI-a - Muzeul Județean Buzău, vizitat și povestit de Happy 

Kids, în colaborare cu Europa FM și Cantus Mundi România  = 20 elevi 

octombrie 2020 - Jerusalema Challenge – varianta cântată și dansată de Happy Kids = 25 elevi 

18 octombrie 2020 – Filmări la Herghelia Cislău, Barajul Siriu și Valea Nehoiului - Film / video popularizat 

în mediul on-line pe 6 noiembrie 2020 -  ”Drumule” – Happy Kids Sr. = 30 elevi 

10 octombrie 2020 - Ziua națională a Palatelor copiilor – video „Imnul Palatului Copiilor Buzău” = 14 elevi 

11 septembrie 2020 - Demonstrația cercurilor de karting – Program artistic în Parcul Marghiloman = 22 elevi 

 Cercul de  teatru: 

-„Tragedian fără voie” și „Cerere în căsătorie” de A. P. Cehov octombrie 2020 Holul mare al Paltului Copiilor 

Buzău (înregistrare video) spectacolul se prezintă la mai multe concursuri unde necesită înregistrare video  

- Înregistrare video (online) a lecturii la piesa „Avioane de hârtie„ de Elise Wilk; 

- Înregistrări video poezii 

 Cercul de  muzică vocal – instrumentală, filiala Râmnicu Sărat: 

- Imprimarea a două melodii în cadrul proiectului de la nivelul unităţii de învăţământ 

#SurprizeCuMireasmăDeIarnă, I şi II; 

- Participarea la filmările celor două videoclipuri din cadrul cadrul proiectului de la nivelul unităţii de 

învăţământ #SurprizeCuMireasmăDeIarnă, I şi II; 

 Cercul de cultură şi civilizaţie engleză: 

- Participare la activităţi de promovarea ofertei educaţionale a instituţiei; 

- Iniţierea şi participarea la activitatea de redecorare a sălii de cerc;. 

 Cercul de redacţie de presă / radio – tv: 

- Participarea la proiectul unităţii de învăţământ Maratonul cursurilor la Palat, decembrie 2020; 

- Filmarea videoclipurilor din cadrul proiectului unităţii #SurprizeCuMireasmăDeIarnă, ediţia I şi ediţia II; 

- Marcarea Zilei Naţionale a Palatelor şi Cluburilor prin dialog on-line cu foşti elevi; 

  Cercul de  creaţii – confecţii, filiala Pătârlagele: 

- Cursuri maraton susţinute în data de 12/12/2020, 4 grupe dintre care 2 clase cu învăţătoare şi diriginte, 2 

grupe cu elevi 

 Cercul de artă plastic-pictură: 

- a fost realizat circuitul din procedura operațională SARS-Covid 2 in interiorul Palatului     

 - participare la reactualizarea ROFUIP 

http://www.isjbz.ro/
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- participare la decorarea peretelui pentru realizarea videoclipurilor din activitatea ”Surprize cu mireasmă de 

iarnă” 

Cercul   cor – grup vocal, filiala Berca:     

- imprimarea a două melodii tematice de iarnă în studio în cadrul proiectului 

SurprizeCuMireasmăDeIarnă; 

- participarea la videoclipurile din cadrul proiectului SurprizeCuMireasmăDeIarnă; 

- participare cu videoclipuri la proiectul ‚Cântece de iarnă’; 

- Maratonul cursurilor la Palat, curs on-line; 

- video popularizat în mediul on-line + youtube 

-lansare piesă proprie 1 ,Sărut mâna,părinți buni-textul piesei ,de profesorul indrumator, 25 noiembrie - 

https://youtu.be/g_AZWrDVYSA; 

-realizare piesă proprie nr.2-Scumpii mei și buni părinți;  

https://we.tl/t-eBem2M4nJb 

26 elevi – 10.10-2020  VI-XII 

Grup vocal Allegria-Copilărie     https://www.facebook.com/100010501577372/videos/; 

10 elevi-I-IV 

Decembrie-2020: Pt.1 Decembrie 

-România mea  - XII; 

-S-aude glas peste Carpați – VIII; 

- Doamne, ocrotește-i pe români; 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3486008591434339&id=100000756981327 

Ansamblul Drăgăicuțele  La mulți ani! https://www.youtube.com/watch?v=WRUNzjS7Ohc; 

27 elevi V-XII 

-Iisus, bine ai venit! - https://www.youtube.com/watch?v=UI541kWd-IM V 

-Noi umblăm să colindăm – IX ; 

-Cobori Doamne pe pământ – V; 

https://www.facebook.com/teodora.baducu/videos/4788338311237938 

-Magia Crăciunului – V; 

https://www.facebook.com/100010501577372/videos/1306385533054820 

-Dăruiți iubire – IX; 

-Galbenă gutuie – XI; 

 Realizate în 2019-promovate în decembrie 2020: 

Grup vocal Drăgaicile-Legănelul lui Iisus-https://www.youtube.com/watch?v=YQv67yZSsUE;  

10 fete-VIII-XII 

    -Primiți cu colindul?  - IV; 

    -  Allegria- III-IV     -Vine,vine Moș Crăciun    -Moș Crăciun , de unde vii? -E din nou Crăciun 

                          -Este Crăciun     -Sanie cu zurgălăi   -Colindăm colindă   -La mulți ani! 

                          -Vine Anul Nou! 

http://www.isjbz.ro/
https://youtu.be/g_AZWrDVYSA
https://www.facebook.com/100010501577372/videos/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3486008591434339&id=100000756981327
https://www.youtube.com/watch?v=WRUNzjS7Ohc
https://www.youtube.com/watch?v=UI541kWd-IM
https://www.facebook.com/teodora.baducu/videos/4788338311237938
https://www.facebook.com/100010501577372/videos/1306385533054820
https://www.youtube.com/watch?v=YQv67yZSsUE;%20
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    -Allegria-Colaj foto-muzical; 

                În perioada 21-27 decembrie, pe plasmele amenajate în Piața Daciei-Buzău au fost difuzate un număr 

de 20 videoclipuri ale Grupului vocal Allegria și ale mai multor soliști-clasele I-XI, cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, acțiune organizată de Primăria orașului Buzău. 

 Cercul de  dans modern: 

- activitatea ,,Maratonul cursurilor’’ on line; 

- club on-line de vacanţă. 

- participarea la realizarea videoclipurilor cu tematică de iarnă;  

 Cercul de  dans popular: 

- 01-14 Septembrie 2020 – Popularizarea ofertei curiculare a Palatului Copiilor Buzău; 

- 01-14 Septembrie 2020 – Participare înscriere elevi la cercuri, sediul Palatului Copiilor, bulevardul 

Nicolae Bălcescu, nr 20, Buzău; 

- 01-14 Septembrie 2020 – Participare la marcarea circuitelor din sala de cerc, sediul Palatului Copiilor 

Buzău; 

- 03 Decembrie 2020 – Activitate artistică on-line cu prilejul „Ziua României”; 

- 17 – 22 Decembrie 2020 – Activitate on-line de împodobire a bradului, fiecare acasă în aşteptarea lui 

Moş Crăciun; 

- 15 Ianuarie 2021 – Activitate literară cu prilejul aniversării zilei de naştere a marelui poet Mihail 

Eminescu – activitate on-line; 

- 19 Ianuarie 2021 – Activitate artistică cu ocazia „Ziua Unirii Principatetor Române – Mica Unire”, cu 

dans popular – Hora Unirii, activitate on-line cu grupele Sânzienele şi Temerarii; 

Cercul  cenaclu literar: 

- mediatizarea evenimentului de deschidere a anului școlar la Palatul Copiilor Buzău; 

- Realizarea unui film de prezentare a Palatului Copiilor Buzău 

- Vizită de documentare la Muzeul Județean Buzău, încheiat cu un videoreportaj; 

- realizarea unui film documentar ‚Casa Vergu Mănăilă’; 

Cercul de  muzică populară (II): 

- imprimarea a două melodii tematice de iarnă în studio în cadrul proiectului SurprizeCuMireasmăDeIarnă; 

- participarea la videoclipurile din cadrul proiectului SurprizeCuMireasmăDeIarnă; 

- participare cu videoclipuri la proiectul judeţean ‚Cântece de iarnă’; 

- Maratonul cursurilor la Palat, curs ‚Din secretele vocii artistului’, decembrie 2020 

 Cercul de  carting – automodele: 

- Activitatea de prezentare a carturilor în parcarea parcului Marghiloman – coordonator şi organizator; 

- promovarea ofertei educaţionale;    

- partcipări la antrenamente si concursuri (private) de karting electric în cadrul parteneriatului cu  cei de la 

Club Karting Bucureşti; 

- susţinerea de cursuri on-line pentru elevi ce nu sunt înscrisi la cercul de karting.  

- ‚Maratonul cursurilor la Palat’, „Şi tu poţi fi pilot” şi „Curs de legislatie şi prevenţie rutieră” cu rolurile de a 

http://www.isjbz.ro/
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face cunoscută activiatea cercului, dar şi pe cea de conştientizare a pericolelor ce pot fi întalnite in trafic.  

- iniţiativa pe reţelele de socializare „Susţinatorii Piste de Karting Buzău” , 1500 de semnături şi tot atâţia 

susţinatori on-line,  includerea în planul primăriei a realizării unei piste de karting de talie internaţionala la 

Buzău; 

Cercul de informatică – pagini web – programare: 

- Maratonul cursurilor la Palat 

Cercul de electrotehnică 

- Maratonul cursurilor la Palat în parteneriat cu ISU Buzău; 

- Participarea la filmările din cadrul proiectului ‘Oldies but goldies’ 

 

PARTICIPĂRI LA CONCURSURI ŞI REZULTATE DEOSEBITE 

Cercul cor – grup vocal: 

- 20 decembrie 2020 - Festivalul „Magia Crăciunului” – ediţia specială online - 

-  8 Trofee de grupa :  

-  2 Premii de popularitate : 

Cercul  redacţie de presă / radio – tv 

- concursuri tematice la nivel de cerc; 

 Cercul  cor – grup vocal (Happy kids): 

- 15-23 decembrie 2020 - Concursul Online Internațional „All Colours Of Art”,  Italia (la care au 

participat peste 400 de concurenți, din 29 de țări)  

- „Happy Kids” - categoria grupuri - Premiul I 

 - Grupa 7-9 ani - Folclor - Premiul I 

 - Grupa 12-13 ani - Cântece de Crăciun - Premiul I 

 - Grupa 17-19 ani - Muzică pop - Premiul I 

Decembrie 2020 – Concursul On-line Internațional de Interpretare „Muzica ne poate uni” 

 – Premiul I Golden și Premiul Special din partea directorului Casei de Cultură „Doru Ioan Petescu” 

Pecica. 

2 decembrie 2020 – Concurs de Muzică Patriotică „Trofeul Patriot de România 2020” 

– Marele Trofeu „Patriot de România” 2020 

- 23 septembrie 2020 - Premiul Programului MOL de promovare a talentelor și al Fundației pentru Comunitate 

– categoria Artă – ediția a XV-a, 2020 

Cercul  de muzica populara: 

1. Festivalul Naţional de Interpretare Cântecele iernii, on-line, 15.12. 2020:  

- premiul I – cântec patriotic; premiul de popularitate – colinde; premiul I – colinde; 

2. Festivalul Naţional Dor din suflet de român, on-line, Marius Media Grup, noiembrie 2020: 

 – locul I; diplomă de popularitate; trofeu; 

3. Festivalul Naţional de Interpretare Am un vis – să fiu artist, Gal Timişul de Centru, 18.11.2020; 

- premiul al II-lea; 

http://www.isjbz.ro/
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4. Festivalul Naţional Artist de 5 stele, Asociaţia culturală Generaţia muzicii, 20.09.2020: 

- premiul al II-lea; 

5. Concurs de muzică patriotică Trofeul Patriot de România: 

-Locul I si Locul II . 

6. Barca Talentelor: 

-Trofeul 

7. Festivalul festivalurilor: 

-Trofeul  

8.  Concursul local on-line Ciobănaş la oi am fost, 7 dec 2020: 

 -premiul III 

9. Concursul Liga Campionilor: 

- trofeul 

10. Concurs de folclor Mugur de fluier: 

- premiul III 

11. Festivalul Naţional Drag îmi e să cânt, să joc: 

- premiul de popularitate 

12. Concurs on-line Fii star în ţara ta: 

- locul II 

 Cercul de  dans popular, filiala Pogoanele: 

În perioada 12-13.09.2020 am participat, în calitate de arbitru, la Campionatul Național de Karate al Bulgariei.  

În data de 20.09.2020 am participat, în calitate de antrenor dar și ca arbitru, la Cupa României de Karate Shito 

Ryu, concurs organizat de către Federația Română de Karate, competiție ce s-a desfășurat în Dragomirești, 

Dâmbovița 

Cercul de  aeromodele: 

- CAMPIONATUL NAŢIONAL DE RACHETOMODELE: 2 medalii de bronz, iar sportivul  şi-a confirmat 

locul în lotul naţional pentru CAMPIONATUL MONDIAL DE RACHETOMODELE 2021. 

Cercul de  şah: 

- Cupa Moş Crăciun, on-line, 32 participanţi, organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Buzău; 

- Concursul Naţional de şah Cupa Satori Art, Amara, 16.11.2020: 

- Locul I, U08. 

- Locul II, U08. 

- Locul III, U12. 

Cercul de dans popular: 

 - 03 Decembrie 2020 – Concurs de dans popular on-line pe grupele cercului de dans popular, cu prilejul „Ziua 

României”; 

Cercul demuzică populară( II): 

1. Festivalul on-line Vocea Mării din data de 29.11.2020 – 23.12.2020: 

Participare cu 5 elevi. 

http://www.isjbz.ro/
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      *Ei au obţinut diploma de participare. 

2. Festivalul, consurs România-i ţara mea pe data de 01.12.2020: 

 - Locul II, - locul III 

3. Festivalul Serbările Crăciunului din data de 25.11.2020 – 23.12.2020, proiectul “Iată vin colindători - 

Sărbătorile Crăciunului”: 

-4 elevi 

4. Festivalul Vin copii aducând Colindul Iubirii, ediţia III din data de 7.12.2020 –27.12.2020: 

-6 elevi 

 * Elevi au primit diploma de participare 

5. Festivalul concurs Copilăria, un poem din data de 15.12.2020 – 18.12.2020: 

 – locul II – 83 puncte, – locul II – 83 puncte, – locul I - 93 puncte 

 – Mentiune – 65 puncte,   – locul III – 73 puncte,  – locul I – 92,5 puncte 

6. Festivalul concurs Muzica ne poate uni pe data de 6.12.2020: 

       – locul  I,    – locul II 

7. Festivalul Concurs Ursul în Carpaţi din data de 30.12.202 – 05.01.2021: 

 – locul 1 -nota 9,43,  -Trofeul pe categoría de vârsta – punctaj 9,73 

 – locul II– punctaj 8,75,  – Trofeul pe categorie de varsta – punctaj 9,98 

o DUET  – Trofeul pe categorie – punctaj 9,65 

o ETNO – locul I – punctaj 9,49. 

8. Concurs on-line de promovare TOP STAR 2021 pe data de 30.01.2021, având ca organizatori “Fii star 

în ţara ta”: 

o DUET  - Trofeul pe categorie de vârstă 

 - locul I,  - locul I,  – Trofeul pe categorie, – locul I 

9. Festivalul concurs on-line de interpretare vocală Flori de dor din data de 21.01.2021 – 10.02.2021:     –  

4 locuri I 

 

Proiecte educaţionale ale  

Palatului şi ale Cluburilor Copiilor din judeţul Buzău* 

 Concurs regional de dans pentru preşcolari „Steluţele dansului”, Clubul Copiilor Râmnicu Sărat  

 Concurs regional ”Trofeul Pietroasa”  de sah virtual  

 Concurs național ,,Cupa Municipiului Buzău”  

 Concurs Național de Artă Textilă şi Etnografie 

 Concurs regional ,,Cu teatru la…cap” 

 Festivalul Artistic al Elevilor Buzoieni 

 Info ABC 

*Notă: Calendarul activităţilor a fost abrogat în anul şcolar curent prin ordin de ministru. 

 

 

http://www.isjbz.ro/
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Parteneriate: 

Cercul de muzica usoara: 

- Parteneriat  la clasa a IV-a, la Şcoala Gimnazială „Constantin Ivănescu”, com. Poşta Câlnău, jud. Buzău; 

- Parteneriat  la grupa mijlocie – Gradiniţa cu Program Normal „Piticot”, Buzău. 

     Cercul de teatru: 

- Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 

- Școala Gimnazială Ion Creangă Buzău 

- Clubul Copiilor „Spiru Haret” Bârlad 

  Cercul de cor – grup vocal (Happy kyds): 

- G.P.P. Nr. 9 Buzău   

Activități: „Alegerea unui repertoriu muzical adecvat preșcolarilor” – noiembrie 2020 

”Colindăm online” – decembrie 2020 

”Educarea limbajului prin activități muzicale” – ianuarie 2020 

- G.P.P. Nr. 18 Buzău  . 

Activități: „Alegerea unui repertoriu muzical adecvat preșcolarilor” – noiembrie 2020 

”Colindăm online” – decembrie 2020 

”Educarea limbajului prin activități muzicale” – ianuarie 2020 

- G.P.P. Nr. 1 Buzău. 

Activități: „Exemple de bună practică” – noiembrie 2020 

”Festival tip spectacol – Delicii de iarnă” – decembrie 2020 

- Școala Gimnazială. 

Activități: „Să cântăm împreună” – noiembrie 2020 – ianuarie 2021 

 Cercul  Redactie presa –radio TV: 

- Parteneriat Grădiniţa Căsuţa piticilor., - Parteneriat GPP 18. 

 Cercul de dans popular  Pogoanele: 

- Școala Gimnazială ”Tache și Ecaterina Tociulescu” Vintilă Vodă . 

-  Școala Gimnazială Nr. 11 Buzău ; 

Cercul de dans popular PC Buzau: 

- Proiect Educational Judeţean  „Cântăm, dansam, împreună ne distram” cu Liceul Tehnologic pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive şi Colegiul Economic Buzău (SNAC). 

Cercul de Film Tv: 

- Școala Gimnazială Cilibia 

- Școala Gimnazială Vintilă Vodă       Cercul de Carturi. 

- Parteneriatul cu Clubul de Karting Bucuresti, evenimente private Academia Titi Aur; 

- Parteneriat cu Colegiul Tehnic Buzău, clasele de mecanici auto. 

- Parteneriat cu  Liceul Tehnologic „D. Filipescu” 

- Parteneriat cu Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil’’ 

-  

http://www.isjbz.ro/
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Cercul de Judo Rm sarat: 

- Club Sportiv Metalul Beta Buzău 

- G.P.P. Muguraşii Râmnicu Sărat 

Cercul de Sah: 

- Şcoala Gimnazială Nr 11 Buzău 

- Şcoala Gimnazială Pietroasele 

Activităţi derulate: Cupa Moş Crăciun, on-line          

 Cercul de lupte Nehoiu: 

- parteneriat Primăria oraşului Nehoiu 

- parteneriat Liceul Nicolae Iorga Nehoiu    

 Cercul de electrotehnica: 

. parteneriat Şcoala Gimnazială Nr 11 Buzău,      

 Cercul Cor –grup vocal Berca: 

- parteneriat Liceul Tehnologic Sf. Mc. Sava, Berca 

- parteneriat Şcoala Gimnazială Căneşti şi Grădiniţa Căneşti             

Comisia tehnico-ştiinţifică: 

- Şcoala N. Titulescu Buzău 

- Şcoala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu Buzău 

- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 

- Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti 

                                                                                                                                                                                                                

Participări la simpozioane, comunicări ştiinţifice, reviste / cărţi / materiale didactice 

publicate(denumire, editură, ISSN / ISBN), articole publicate (publicaţia, editură, ISSN / ISBN), ecouri 

în presă (emisiunea/articolul de presă, postul/publicaţia, data), activităţi, evenimente etc. Cursuri : 

- Curs online G Suite organizat de ASQ noiembrie 2020; 

- Membru în juriul INTERNATIONAL ONLINE FESTIVAL-CONTEST «ALL COLOURS OF ART» ITALY 

- 15 OCTOBER - 15 NOVEMBER - 10 DECEMBER 2020 

”STRATEGII DE MANAGEMENT ŞI PRACTICI INCLUZIVE LA NIVELUL CLASEI DE ELEVI”, 

acreditat prin O.M.E.N. 4414/28.05.2020, 24 de credite profesionale transferabile. 

„De la serbare la sărbătoare” - tehnici non-formale de realizare a activităților on-line în cadrul orelor de 

dirigenție. 

- Viaţa mea în benzi desenate, organizator, curs susţinut în cadrul Maratonul cursurilor la Palat, decembrie 

2020; 

- De la serbare la sărbătoare, coorganizator, curs susţinut în cadrul Maratonul cursurilor la Palat, decembrie 

2020; 

- Tehnici de predare on-line, webinar, Centrul de cursuri şi meditaţii on-line Domnul Trandafir Teach-ital; 

- Participarea la webinarii on-line susţinute prin CCD Buzău cu privire la tehnici de predare on-line 

- ”Minutul de sănătate”  - 18 participanți; 

http://www.isjbz.ro/
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- ”Calitatea vieții prin Dans”  - 21 participanți; 

- ”Sport și sănătate prin Karate”  - 37 participanți. 

- Cursul ”Sport și sănătate prin Karate”  l-am susținut separat și la Școala C. Ciurescu Chiojdu. 

- 06 – 22 Decembrie 2020 – Curs „Maraton” – cursul on-line ‚Dansul popular pe înţeles tuturor’; 

- participarea la cursuri on-line pentru detalierea platformei G Suite 

- Membru în comisia de jurizare a Burselor stART, program al ONG Școala de Valori  București 

- Curs online de iconografie susținut în săptămâna 14-18 decembrie cu elevi cls V-VIII și în colaborare cu 

prof/diriginte  Clasa a VI-a A, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Vernescu” Rm Sărat 

- Simpozionul Internaţional Şahul în Şcoală, on-line, organizator: Palatul Copiilor Iaşi, cu participare din 

partea ECU (Anglia, Turcia, oldova, Rusia, România); 

- Susţinerea cursului Şah pentru învăţământul preşcolar şi primar, 16-23 ianuarie; 

- cursururi DIGITAL NATION 

- Maratonul cursurilor la Palat, Experimente amuzante. 

-Cursul “Prietenii pompierilor “in colaborare cu ISU Buzau. 

- Maratonul cursurilor la Palat: Filatelia, pasiunea tuturor vârstelor şi Cum să construim dispozitive 

zburătoare din hârtie 

- Maratonul cursurilor la Palat,  Lectia de tenis ,decembrie 2020 

- ”Maratonul cursurilor de  la Palatul Copiilor Buzău”, cursul Alegerea profesiei, un pas important pentru 

carieră, 127 de elevi și profesori, on-line, în afara orelor de cerc. 

 

Lecţii/activităţi demonstrative susţinute şi referate: 

Comisia cultural-artistică  

Activităţi/lecţii demonstrative: 

1. ‘Expoziţie parietală’, septembrie 2020; 

2. Activitate demonstrativă intercerc #SurprizeCuMireasmăDeIarnă, decembrie 2020; 

3. Cercul de teatru : ‘Cerere în căsătorie’, repetiţie cu public, 6 noiembrie 2020 

Referate:  

1. Valori tradiţionale, octombrie 2020; 2.  Haina îl face pe om, 4 noiembrie 2020; 3. Dansul e sănătate, 

decembrie 2020 

Comisia tehnico-ştiinţifică 

Activităţi/lecţii demonstrative: 

1. Crearea unui joc animat în aplicaţia Scratch, 5 noiembrie 2020, 2.  Editorul de texte Microsoft Word, 11 

decembrie 2020, 3.  Sistemul de operare Windows, 24 octombrie 2020 

Referate: 

1. Strategii şi tehnici de promovare a imaginii instituţiei de învăţământ, 2. Calitatea activităţilor extraşcolare 

– contribuţii la pregătirea pentru viaţă a elevilor, 3.  Copii-problemă sau copii cu probleme 

Comisia sportivă: 

1. Activități demonstrative Prezentarea carturilor, sept 2020, Autoapărare, octombrie 2020 

http://www.isjbz.ro/
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Activitatea on-line: 

Activitatea on-line s-a desfăşurat pe platformele/mijloacele aprobate în cadrul Consiliului de Administraţie: 

- G Suite cu aplicaţiile sale (aproximativ 60%), Google Meet, Zoom, grupuri de facebook, grupuri de whatsapp  

Direcţii strategice de dezvoltare la nivelul Palatului şi Cluburilor  

 Diversificarea şi echilibrarea ofertei educaţionale pe domenii artistice, culturale, tehnice, sportive 

 Promovarea sistematică a imaginii Palatului şi Cluburilor Copiilor ca furnizor de educaţie non-formală 

în comunitate (emisiuni TV locale, presă scrisă locală, materiale de promovare elaborate de Palat, CD-

uri de prezentare a activităţilor reprezentative, pliante, ziar on-line, etc.) 

 Atragerea de fonduri extrabugetare 

 Publicarea de tipărituri în domeniu  

 Angrenarea în activităţi de voluntariat 

 Organizarea de activităţi cu tematică socială 

 Încheierea de parteneriate cu diverse instituţii 

III. Concluzii 

 Deşi fluxul activităţilor specifice Palatului Copiilor Buzău nu a mai fost cel obişnuit, instituţia de învăţământ s-

a adaptat rapid şi şi-a reinventat modul în care oferă educaţie non-formală de calitate. Contextul pandemic nu a 

diminuat intensitatea activităţilor, iar spectacolele/activităţile demonstrative au fost înlocuite cu activităţi menite 

să respecte toate normele în vigoare.  

Semestrul I a însemnat activitate faţă în faţă, hibrid şi on-line. Toate scenariile au însemnat o prezenţă 

semnificativă a elevilor, cadrele didactice reuşind să atragă elevii prin diverse metode.  

Chiar şi în context pandemic, Palatul Copiilor Buzău s-a evidenţiat prin diverse activităţi demonstrative. 

Activităţile nu au avut numai impact la nivelul instituţiei, ci şi la nivel judeţean, chiar naţional: ‚Maratonul 

cursurilor la Palat’, ‚Cântecele iernii’ etc.  

Toate cercurile au desfăşurat activitate ce se evidenţiază, aşa cum prezintă acest raport. 

 Se impune urgentarea şi terminarea lucrărilor la Clubul Copiilor Râmnicu Sărat; 

 Obţinerea fondurilor necesare aducţiunii de apaă şi canal la Clubul Copiilor Pogoanele în urma fundamentării 

de necesitate pentru acestă lucrare.   

http://www.isjbz.ro/

