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RAPORT FINAL PROGRAM „ŞCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

 

1. Titlul Proiectului: MARKETING PERSONAL ÎN PROMOVAREA ARTEI 

 

2. Numărul de activităţi derulate: două (11 aprilie 2014) 

 

3. Tipul de activităţi derulate: orientare școlară și profesională 

 

4. Resursele implicate: coordonatori, prof. Iftimiu Adriana și prof. diriginte Istrate Elena, participă 6 

cadre didactice, 26 elevi din clasele a X-a și a XI-a A, directorul adjunct, prof. Sabina Elena Roman, 

Conf. Univ. Dr. Alexandru Nedelea (USV), Pan Yuyan – prof. de limba chineză. 

 

5. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Științe 

Economice și Administrație Publică și Clubul de Studii Asiatice România-China. 

 

6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor: sala de clasă și sala Auditorium a Colegiului de 

Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. 

 

7. Obiective urmărite: 

a. Prezentarea ofertei de studii superioare în cadrul USV; 

b. Explicarea specificului FSEAP de către Conf. Univ. Dr. În Marketing & Turism, Alexandru Nedelea 

(USV); 

c. Prezentarea avantajelor însușirii unei limbi rare (chineza) în contextul economic actual; 

d. Prezentarea unor elemente de cultură și tradiție chineză (exemplificări de muzică și dans chinez, 

jocul GO, evantaiul, bețișoarele, cărți și reviste); 

e. Exersarea unor abilități de comunicare în limba chineză. 

 

8. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Culegerea feed-back-ului prin chestionare orală și aplicații practice; 

b. Discuții interactive;  

c. Observarea implicării afective și exprimarea directă a opiniei elevilor; 

d. Evaluarea cunoașterii formulelor de salut și a altor expresii uzuale învățate în limba chineză. 

 

9. Rezultate: 

a. Elevii au primit informații relevante cu privire la marketingul personal, centrat în special pe 

promovarea artei prin organizarea de evenimente; 

b. Elevii au aflat detalii semnificative legate de admiterea și urmarea studiilor superioare la FSEAP din 

cadrul USV; 

c. Elevii au fost informați despre posibilitatea și necesitatea cunoașterii limbilor rare în lumea 

economică actuală; 

d. Elevii au aflat despre cursurile de limbă și cultură chineză organizate în cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava; 

e. Elevii au exersat practic jocuri tradiționale și au consultat materiale relevante despre cultura și 

civilizația acestei țări; 

f. Elevii au învățat câteva expresii în limba chineză și au comunicat foarte bine cu invitații; 

g. Activitățile s-au derulat cu entuziasm, încheindu-se cu un microrecital susținut de către elevi în sala 

Auditorium.    
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