
 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NATIONALE  

COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” 

SUCEAVA 

 STR. Curtea Domnească nr. 58  tel./fax  0230/520990 

                              e-mail: liceuartasv@yahoo.com 
 

Nr. 1768 din 29.04.2014 

RAPORT DE FINALIZARE PROIECT 

 Titlul activităţii: „ELEVII AU TALENT„ 

 Tipul activității: Cultural-artistică/în cadrul  proiectului educațional „Porți către 

prietenie’’ 

 Data:10 aprilie 2014 

 Locul de desfasurare: Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu”Suceava 

 Coordonatori: 

• Prof. înv.primar Chiriliuc Oana, Colegiul de Artă,, Ciprian Porumbescu” Suceava 

• Inv.Florescu Angela, Liceul Tehnologic ,,Iorgu V.Liteanu”Liteni 

 Parteneri:  

• Colegiul de Arta ”Ciprian Porumbescu’’ Suceava 

• Liceul Tehnologic ,,Iorgu V.Liteanu”Liteni 

 

 Perioada  de  derulare a proiectului:  

• martie– iunie 2014 

 Resurse umane 

 Elevii clasei a III-a A de la Liceul Tehnologic ,,Iorgu V.Liteanu”Liteni,coordonați 

de d-na înv.Florescu Angela 

•  Elevii din clasa I B de la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu”, coordonati de d-na 

prof.înv.prim.Chiriliuc Oana 

• Directorii şcolilor implicate in proiect; 

• Părinţii elevilor participanţi; 

 

 Scopul  activităţii: 

• Stimularea interesului şi a dorinţei de a se cunoaşte şi de a forma noi cercuri de 

prieteni; 

• Dezvoltarea spiritului de colaborare între copii, în vederea realizării sarcinilor date; 

 

 Obiective: 

• Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii celor două şcoli implicate în acest 

proiect; 

• Promovarea copiilor talentați din cele două unități școlare 

• Dezvoltarea cooperării şi colaborării  între cadrele didactice din unităţi de învăţământ 

diferite; 

mailto:liceuartasv@yahoo.com


 DESCRIEREA ACTIVITATII: 

Într-o atmosferă plină de emoții , elevii de la Liceul Tehnologic,,Iorgu V.Liteanu ” 

împreună cu elevii clasei IB de la Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu ” și-au 

demonstrat talentul in sala Auditorium, aducând preț de două ore zâmbete,emoții și ropote 

de aplauze.Buna dispoziție, amuzamentul și entuziasmul elevilor au dovedit reușita acestei 

activități .,,A fost tare frumos!”au spus cu toții în cor.Nici nu trebuie vorbe de 

convingere:se citește în ochii lor (ai foștilor și ai actualilor mei elevi )cât de bine s-au 

simțit . Au fost cu adevărat fericiți! Toți! Și eu! 

 

REZULTATE:-crearea unei stări de bine din punct de vedere emoțional a tuturor celor 

implicați în proiect/creșterea încrederii în sine a participanților la activitatea ,,Elevii au 

talent”/ legarea unor prietenii între elevii claselor participante. 

 

 

 



 

 
 

 



  

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

Felicitări și aplauze tuturor! 


