Colegiul de Artă”Ciprian Porumbescu” Suceava
Discutat și aprobat în Consiliul Profesional din 15.03.2016
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realizarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017, obiectiv principal al
managementului instituțional.
În domeniul curriculum-ului, direcţiile principale de acţiune au vizat:
Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev pentru dobîndirea
competenţelor cheie, axate pe realizarea unui învăţământ formativ care îmbină strategii şi demersuri
didactice moderne;
Motivaţia participării cadrelor didactice şi elevilor la programe de pregătire pentru atingerea
itemilor de performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală;
Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la consiliere psiho-pedagogică, orientare
şcolară şi profesională;
Corelarea planului de şcolarizare cu opţiunile şi interesele elevilor, cu posibilitatea de inserţie
pe piaţa muncii sau de continuare a studiilor în învăţământul superior.
Primul pas în acest sens în semestrul I al anului şcolar 2015-2016 a fost parcurgerea materiei
planificate şi formarea competenţelor prevăzute în programele şcolare. Ca urmare, situaţia la
învăţătură, la sfărşitul semestrului I, se prezintă astfel:
din 901 elevi, au promovat 801 elevi, reprezentând 89% , iar 99 elevi sunt corigenţi, 1 elev
neîncheiat.
Pe cicluri de învăţământ, promovabilitatea este distribuită astfel:
la clasele 0 -IV: 100%;
la clasele V-VIII: din 196 elevi, au promovat 167, reprezentând 86% : 16 elevi sunt corigenți
la un obiect, 8 la două obiecte și patru la trei obiecte, unul la mai mult de patru obiecte.
la clasele IX-XII: din 501elevi, au promovat 430, reprezentând

86%.: 47 elevi sunt

corigenți la un obiect, 11 la două obiecte, 3 la trei obiecte, 7 la patru obiecte, iar 2 la mai mult de patru
obiecte.
Situaţia notelor la purtare indică 113 elevi cu nota scăzută, din care 16 elevi au note sub 7 (toți
din ciclul liceal). Notele au fost diminuate ca urmare a numărului mare de absenţe nemotivate.
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CATEDRA ÎNVĂȚĂTORILOR
Pe parcursul anului şcolar 2015-2016, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus
următoareleobiective:Îmbunătățirea eficienței actului didactic;Integrarea eficientă documentelor
școlare în activitatea instructivă-educativă;Evaluarea elevilor cu scop de orientare și optimizare a
procesului de învățare;Îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba română și matematică și
explorarea mediului;Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfășurarea activității la
clasă;Participarea cadrelor didactice la acţiuni de formare continuă;Prevenire şi combaterea eşecului
şcolar prin valorificarea potenţialului fiecărui elev; Asigurarea respectării normelor de securitate
pentru elevi;Confecţionarea de material didactic (planşe, scheme, tabele recapitulative, prezentări
Power Point) ;Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate în desfăşurarea activităţii didactice
(cd-uri educaţionale, site-uri educaţionale, calculator, video-proiector etc.) ;Iniţierea şi derularea unor
parteneriate şi proiecte educaţionale locale şi interjudeţene; Desfăşurarea unor activităţi educative
şcolare şi extraşcolare cu impact asupra membrilor comunităţii.In semestrul I s-au realizat majoritatea
activitătilor propuse în planul managerial,întreaga activitate desfășurându-se în concordanţă cu
documentele programatice pe toate compartimentele lor la care s-au adăugat noutăţile survenite în plan
organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor.
I. ANALIZA S.W.A.T.
Puncte tari













Realizarea majoritatii activitatilor propuse prin planul managerial
Existenţaunuinumăr de șapte cadre didactice instruite pentrupredarea-învăţareaînsistemintegrat;
Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării procesului instructiv–educativ în condiţii
moderne;
Existenţa unei bune colaborări, în general, şi un schimb permanent de idei între membrii comisiei
metodice;
Proiectarea conform cerinţelor programelor şcolare;
Utilizarea permanentă a metodelor activ-participative în cadrul activităţii didactice;
Strânsa colaborare a cadrelor didactice cu comitetele de părinţi;
Amenajarea şi dotarea spaţiilor destinate orelor de curs cu resurse proprii;
Realizarea şi utilizarea de materiale didactice atractive, utile, interesante;
Participarea învăţătorilor la activităţile de perfecţionare din cadrul comisiei şi cercurilor
pedagogice;
Utilizarea mijloacelor didactice moderne în desfăşurarea activităţilor(în mod special – calculatorul)
Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele
educabililor (serbări, expoziţii, concursuri de desene, excursii, parteneriate).

Puncte slabe




Întârzierea consemnării notelor în cataloage de către unele cadre didactice
Scăderea interesului elevilor pentru activitatea de învăţare
Diminuarea posibilităţilor financiare ale părinţilor
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Interesul şi implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea comportamentale ale
elevilor
 Participarea unui mic procent al cadrelor la cursurile de perfecţionare, la simpozioane şi sesiuni de
comunicări, la activităţi de implementare a noilor tehnici de evaluare organizate de către
Inspectoratul Şcolar Judeţean sau CCD Suceava.
Oportunităţi


Realizarea unui permanent schimb de experienţă între cadre, prin activităţile demonstrative din
cadrul comisiei metodice şi a cercului pedagogic
 Întocmirea planificărilor calendaristice în format electronic şi permanenta reactualizare şi
îmbunătăţire a acestora
 Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare
 Existenţa unui cadru optim în şcoală pentru desfăşurarea unui demers didactic de înaltă calitate
Ameninţări



Lipsa noilor manualelor şcolare la clasele III ;
Lipsa spaţiului necesar pentru ca toate clasele din învățământul primar să funcționeze dimineața.

I. Domeniul curriculum: Proiectarea activităților
Planificarea si proiectarea unitatilor de invatare s-au facut tinandu-se cont de precizarile facute
in ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si programele scolare.Fiecare cadru
didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi colective ) pe unităţile de
competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul
colectivului, dar şi al comisiei metodice.O atenţie deosebită s-a acordat continuării monitorizării
elevilor cu probleme în învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în
vederea participării active şi conştiente la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi
psihic.
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee
activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate
pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul
de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat,
strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului
primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare
disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.In
lecţiile desfăşurate la clasă, s-au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul
în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile
desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare
de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii
individuale şi colective, a iniţiativei.
Evaluarea activităților
Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită sa acordat probelor de evaluare iniţială la toate clasele. Evaluările sumative dar şi formative au fost
concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei.
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Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei nivele: FB,
B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi
dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. Analizand rezultatele obtinute se constata ca
rezultatele pe transe de calificative sunt mult mai bune la sfarsitul semestrului I decat la inceput. In
majoritatea cazurilor se constata ca unii dintre elevii cu calificative de insuficient au trecut la
calificativul de suficient si cei cu bine la foarte bine. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au
ajutat în stabilirea unui set de acţiuni privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi
individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare. S-a
folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu diferite
activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de
învăţământ.Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică
asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor.
Proiectarea şi promovarea ofertei CDS
Disciplina optionala a fost stabilită impreuna cu parintii si aprobata in Consiliul de Administratie al
scolii. Din cauza nr.maxim de ore din schema orara, discipline optionale există doar la clasele a IV-a:



Sa scriem frumos si corect- IV A
Sunet, culoare, cuvânt–IV B

Pentru disciplinele optionale s-au intocmit programe scolare si acestea au fost insotite de fisa
de avizare a optionalului semnata si stampilata de catre directorul unitatii si de inspectorul de
specialitate.În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că
materiaplanificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi
procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi de opţionalele derulate pe
parcursul întregului an şcolar.La celelalte clase nu s-a ales un opțional din cauza programului incarcat
al elevilor care au ore de specialitate.Alegerea unei ore de optional ar duce la supraîncărcarea elevilor,
la scăderea randamentului școlar al acestora și chiar nemulțumirea părinților.
II. Domeniul Resurse umane

Încadrarea la ciclul primar la Colegiul de Artă este asigurată de cadre didactice calificate: opt
profesori învățământ primar şi un învățător.
La nivelul Comisiei Metodice s-au ținut:Lecţii demonstrative:Matematică și explorarea mediului–
profesor înv. primar Mariana Strachinescu șiReferate de specialitate: Referat dezbatere: Lecţia:
tipologie, structură procesuală, etape ale desfășurării ei în abordarea integrată-profesor înv.
primar Mihalescu Lavinia, Referat - dezbatere: Rolul emoțiilor în comunicarea didacticăprofesor
înv. primarMitu Daniela.
La nivelul Cercurilor Pedagogice
Cercuri pedagogice s-au desfăşurat în datele de 12.XI.2015.La activităţile desfăşurate în cadrul
Cercurilor Pedagogice au participat toate cadrele didactice din cadrul comisiei, cu excepţia d-nei
învăţătoare Şalar Paula care si-a desfașurat orele conform orarului.Fiecare cadru didactic și-a
actualizat portofoliul personal și l-a structurat conform procedurii CEAC.
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III.Domeniul Resurse materiale și informaționale

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele
de învăţare.Se utilizeaza auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţământ. Fiecare cadru
didactic are la portofoliul personal lista cu auxiliarele utilizate la clasă și acordul părinților pentru a le
folosi. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, ameliorare sau de dezvoltare.
Elevii au fost implicati în alcătuirea de portofolii tematice.
IV. Domeniul Relația cu comunitatea

În cadrul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală
măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la
elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ participative
precum
şi
prin
raportarea
problematicii
la
experienţele
copiilor.
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Activităţi extracurriculare desfăşurate la clasele I-IV pe semestrul I/An școlar 2015-2016

Denumirea
proiectului

„ShoeBox –
cadoul din cutia
de pantofi”

Denumirea
activității

ShoeBox –
Cadoul din
Cutia de
Pantofi.

Coordona
tori

Cucoș
Gabriela

Perioada

1-15
decembri
e 2015

Număr de
participanți

23 elevi de
la clasa aIVaB

Parteneri
Balatchi
Monica
Valasciuc
Andrei
Voluntari in
cadrul
proiectului

Locul
desfășurării

Sediul THEA
STIL, Complex
Moda

ShoeBox
Melinte
Cristina
„25 de ani de
sunet si
culoare”

Ciprian
Porumbescu
la ceas
aniversar

Cucoș
Gabriela
Chiriliuc
Oana

9
decembri
e 2015

70 de elevi
din clasele a
III-a si a IVa

Mihalescu
Lavinia

7

-

Sala de clasă

Rezultate obținute/
impact
Elevii clasei a IV-aB au oferit
cadouri ambalate într-o cutie
de pantofi copiilor nevoiași.
Cutiile au fost colectate de
Andrei Valasciuc la Sediul
THEA STIL, Complex Moda,
str.Stefan cel Mare, nr.54,
et.4, linga Palatul Finantelor
Suceava
25 de ani de sunet si culoare
au fost sărbătoriţi de elevii
claselor a III-a și a IV-a prin
prezentarea unui program
artistic si prezentarea
biografiei compozitorului
Ciprian Porumbescu, urmate
de vizionarea filmului
„Ciprian Porumbescu”
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„Poveşti de
iarnă...la gura
sobei”

Expoziţie
de desene

Melinte
Cristina
Bliorţu
Roxana

11
decembri
e

Primăria
Suceava

22 elevi ai
clasei a IV-a Centrul Cultural
A
Bucovina

Centrul Cultural
Bucovina

Părinţii elevilor

„Susţine igiena
de 10!”

,,Bucuriile
toamnei”

Susţine
igiena de
10!

,,Bucuriile
toamnei”

Cucoş
Gabriela

Chiriliuc
OanaCucoș
Gabriela
Mihalescu
Lavinia

16.09 30.11.20
15.

23 elevi
clasa a IV-a
B

61 elevi
/clasa
23.10.20
15

a III-a A/a
III-a B/a I
V-a B
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Domestos
MECS

Părinții elevilor
implicați în
activitate

https://www.dom
estos.ro/igienade-10-inscoli/galerie.php?
page_num=45

AuditoriumColegiul de Artă
,,Ciprian
Porumbescu”

În cadrul expoziţiei au fost
prezentate lucrări realizate de
elevi pe teme: „Crăciunul”,
„Jocuri de iarnă”, „Tradiţii şi
obiceiuri” pentru a-i încuraja
atât pe elevii de la plastică cât
şi pe cei de la muzică
Realizarea unor lucrări care
ilustrează semnificația și
importanța igienei de nota 10,
precum și modalitățile de
combatere a virusurilor și
bacteriilor.
Expoziție de pictură pe pânză
în care elevii au surprins
culorile acestui anotimp în
creații originale-,,Culorile
toamnei”, concurs de creație
literară- poezii, compuneri ;
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17 elevi
clasa

Profesorii
implicați în
proiect
,,Târgul de
Crăciun”

,,Dăruieștele un
zâmbet
semenilor
tăi!”

Chiriliuc
Oana

13.12.20
15

Cucoş
Gabriela
Melinte
Cristina

a III-a B/
16 elevi de
la clasa a
IV-a B/20
elevi de la
clasaa IV-a
A elevi de
gimnaziu/
liceu

-recital de colinde și cântece
de
Părinții elevilor,
profesorii
implicați în
proiect

CarrefourSuceava

iarnă
-realizarea unor obiecte
decorative/ felicitări in
vederea strângerii de fonduri
pentru copii defavorizați ;

Părinții elevilor/
Asociația
,,EUROACTIV
” Suceava
,,Șanse egale
pentru toți
copiii”

,,Colind de
Crăciun”

Chiriliuc
Oana

19.12.20
15

Premiul I

ISJ-Suceava

12 elevi
clasa

Palatul Copiilor

a III- a B

Direcția
Generală de
Asistență
Socială și
Protecția
Copilului

9

Iulius Mall
Suceava

Premiul de excelență,,Colind
de Crăciun”-învățământ
primar
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,,Clipe de
toamnă”

,,Bucuriile
iernii”

Concurs de
creație
plastică”,,Clipe de
toamnă”
,,În
așteptarea
lui Moș
Crăciun...”

1 elev/
Chiriliuc
Oana

13.11.20
15

Constandac
he
Emilia

Chiriliuc
Oana

17.12.20
15

22elevi

Școala
Gimnazială
nr.7,,Sfânta
Maria”Timișoar
a

Școala
Gimnazială
nr.7,,Sfânta
Maria”Timișoara

Premiul I

părinții/bunicii
elevilor clasei a
III-a B

Sala de orchestră

Recital de cântece și colinde

Iulius Mall

Realizarea unor trasee cu
diferite grade de dificultate
pentru căţărare sau deplasare

Serbare de
Crăciun
Profesor
Oprea Dinu
Movie week

„Să
descoperim
căţărarea”

Melinte
Cristina
Chiriliuc
Oana

Octombri
e 2015

40 elevi ai
claselor
a III-a B şi
a IV-a A

10

Geotrek-club de
turism montan
Suceava Părinţii
elevilor
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„În paşi de
dans”

Dans de
societate şi
modern

Melinte
Cristina

În ziua de
joi a
18 elevi ai
fiecărei
clasei a IV-a
săptămân
A
i

Părinţii elevilor

Sala de clasă (E
2)

În fiecare zi de joi, începând
cu luna octombrie, elevii
desfăşoară cursuri de dans ce
se vor finaliza cu o
prezentarea publică la sfârşitul
anului şcolar

Gradinița Micul
Prinț

Gradinița Micul
Prinț

Prezentarea unui recital
instrumental

(octombri
e-iunie)
„Armonii”

„Armonii”

Mitu Daniela

10 XII
2015

Pregatitoare
B

-realizarea unui panou despre
viața și activitatea poetului;
,,Eternul
Eminescu”

,,Eternul
Eminescu”

Chiriliuc
Oana

15.01.20
16

22 elevi

-

Sala de clasă

-recitarea unor poezii scrise de
marele poet;
-vizionarea unor prezentări pp
despre viața și activitatea
poetului;
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Raicu Adina
„Spectacolulmijloc de
relaxare si
educare”

Proiectul „Şi eu
pot fi Moş
Crăciun”

„Crăciunul
jucăriilor”

Donare de
jucării către
Organizaţia
„Salvati
Copiii”Suceava

Serbare de
Crăciun şi
Tombolă cu
cadouri

Strachinescu
Mariana
Cucos
Gabriela

15
decembri
e 2015

Elevii
claselor I
A,a III-a si a
IV-aB

Teatrului
“Luceafarul”
Iasi

Melinte
Cristina
Chiriliuc
Oana

decembri
e 2015

Elevii
claselor a
IV-a A si a
III-a B
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Organizaţia
„Salvati
Copiii”Suceava

Teatrului
Municipal "Matei
Visniec

Sediul
Organizaţiei
„Salvati Copiii”
Suceava

Sala Auditorium a
Colegiului de
Artă

Elevii claselor IA, a III-a si a
IV-a B au participat la
spectacolul de sezon intitulat
"Craciunul jucariilor 3. La
scoala", de Dan Dobos

Elevii claselor a III-a B si a
IV-a A au donat haine şi
jucării voluntarilor de la
Organizaţia „Salvaţi Copiii” in
vederea trimiterii acestor
ajutoare către familiile
nevoiaşe din Suceava şi
împrejurimile Sucevei

Aceiaşi elevi au prezentat o
serbare cu prilejul
Crăciunului, la finalul căreia
s-a organizat o tombolă de
cadouri pentru colegi
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Olimpiada de
Educaţie Civică

Olimpiada
de Educaţie
Civică

Melinte
Cristina
Cucoş
Gabriela
Chiriliuc
Oana

Excursie la
Lacul Rosu
„Pe cărările
patriei”
Excursie la
Colibita

Melinte
Cristina
Cucoş
Gabriela
Mihalescu
Lavinia

„Naşterea
DomnuluiRenaşterea
bucuriei”

Concurs
Naţional de
de desene

Melinte
Cristina

16
ianuarie

Două
echipaje de
la clasele a
IV-a A şi a
IV-a B

ISJ Suceava
Părinţii elevilor

Octombri
e
2015

Elevii
claselor a
III-a si a IVa

Elevii clasei
a IV-a A

13

a IV-a A s-a calificat la etapa
judeţeană a Olimpiadei

Cetatea
Neamtului

Geotrek-club de
turism montan Humulesti
Suceava

Noiembri
e 2015

Decembri
e 2015

Liceul Alimentar
Suceava

Scoala Bogdan
Petriceicu
Hasdeu-Iasi

Dou echipaje a câte doi copii
au participat la etapa zonală a
olimpiadei. Echipajul clasei

Vizitarea obiectivelor
turistice: Cetatea Neamtului
Humulesti

Lacul Rosu

Lacul Rosu

Colibita

Colibiţa

Concurs prin
corespondenta

Două premii şi parteneriat
încheiat cu Şcoala B.P. Hşdeu
Iaşi
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„Primii paşi
câtre mediul
şcolar”

Proiect
educational

Felicitari
pentru
Craciun.
Activitate
artistico
plastica

„Povesti cu
pitici”

Salar Paula

Salar Paula
Papuc Alina

Decembri
e 2015

22
septembri
e 2015

Elevii clasei
pregatitoare
A si ai
grupei mari
de la
gradinita Sf
Ioan
Elevii clasei
pregatitoare
A

Gradinita
Sfântul Ioan
Suceava

Gradinita Sfntul
Ioan Suceava

Educatoare
Anton Daniela
Biblioteca
Colegiului de
Arta Ciprian
Porumbescu

Biblioteca
Colegiului de
Arta Ciprian
Porumbescu

Vizita elevilor clasei
pregatitoare A la Gradinita
Sfantul Ioan si realizarea de
felicitari impreuna cu
prescolarii de la grupa mare

Vizita la biblioteca scolii

Prezentarea povestii
Incredibilulbăieţelmâncător
de carţi
Proiect
educational

„Toamna
bobocilor”

Salar Paula
Papuc Alina

Octombri
e 2015

Elevii clasei
pregatitoare
A

14

Biblioteca
Colegiului de
Arta Ciprian
Porumbescu

Biblioteca
Colegiului de
Arta Ciprian
Porumbescu
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„Noi suntem
români”

In așteptarea lui
Moș Crăciun

La ceas
aniversar,
Eminescu

„Noi
suntem
români

In
așteptarea
lui Moș
Crăciun

La ceas
aniversar,
Eminescu

Puiu Elena

29
noiembri
e 2015

Elevii clasei
IB

Părinții elevilor

Sala de clasă

Puiu Elena

decembri
e 2015

Elevii clasei
IB

Părinții elevilor

Sala Auditorium

Puiu Elena

15
ianuarie
2016

Cunoaşterea semnificaţiei
zilei de 1 Decembrie şi a
tradiţiilor specifice sărbătorii
la români; stimularea
curiozităţii şi interesului
pentru cunoaşterea unor
simboluri ale ţării: steagul
tricolor, stema şi imnul

Serbare cu prilejul Crăciunului

-recitarea unor poezii scrise de
marele poet;
Elevii clasei
IB

15

Părinții elevilor

Sala de clasă

-vizionarea unor prezentări pp
despre viața și activitatea
poetului;
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Chiriliuc
Oana
Melinte
Cristina

Concursurile
Comper

Concursuril
e Comper la
Limba şi
literatura
română,
Matematică

Cucoş
Gabriela
Mihalescu
Lavinia

ianuarie

I A, IB,II,
IIIA,
IIIB,IVA,
IVB

Puiu Elena
Raicu Adina
Strachinescu
Mariana
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Paralela 45

Sala de clasă

50 premii II
45 premii III
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CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ
În semestrul I al anului școlar 2015-2016, activitatea catedrei de limba română s-a desfășurat în
condițiile optime stipulate de legislația în vigoare și cu respectarea recomandărilor inspectoratului școlar.
Profesorii au studiat curriculumul şcolar, realizând toate planificările la timp, cu respectarea programei
şcolare și a normelor de elaborare a documentelor de proiectare. De asemenea, s-a realizat adaptarea
programei la particularităţile clasei. S-au corelat conţinuturile activităţilor de învăţare cu programa
şcolară, selectându-se manualele şi mijloacele auxiliare adaptate profilului elevilor. S-au proiectat teste
iniţiale pentru toate clasele. S-au respectat termenele de aplicare a testelor şi s-au centralizat, interpretat şi
stabilit planul de măsuri în termenele stabilite. Rezultatele s-au comunicat elevilor, părinților și
diriginților, respectându-se principiul confidenţialității. S-au realizat materiale de proiectare folosind
mijloace T.I.C şi softuri specializate de editare de text (Word, PowerPoint). S-au proiectat activităţi
extraşcolare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele elevilor:cluburi de lectură, proiecte și
parteneriate, concursuri.
S-au utilizat metode active în activităţile de învăţare, s-au selectat situaţiile de învăţare potrivite
pentru predarea conţinuturilor şi s-au generat materiale auxiliare (fişe de lucru, fotocopii, materiale
audio/video etc.) pentru a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte deprinderile necesare, conform programei. S-a
folosit problematizarea pentru a orienta gândirea elevilor şi a-i ajuta să raţioneze în mod logic. S-au
format deprinderile de lucru ale elevilor prin activităţi susţinute, cerându-le să folosească instrumente
precum: fişe, dicţionar, planşe, tabele. Elevii au fost îndrumaţi şi supravegheaţi în desfăşurarea
activităţilor practice, profesorii oferindu-le instrucţiuni suplimentare celor care au un ritm mai lent de
aplicare a cunoştinţelor. S-a utilizat videoproiectorul în predare, precum şi planşe, fişe de lucru, imagini.
Instrumentele de evaluare au fost diverse: teste, portofolii, proiecte etc. S-au asigurat corelaţii inter şi
pluridisciplinare în procesul de învăţare.
Profesorii au asigurat transparenţa criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor,
prezentând criteriile de notare după fiecare probă de evaluare formativă sau sumativă, discutând cu
părinţii şi cu elevii criteriile generale de realizare a unei evaluări, precum şi procedurile folosite. Notarea a
fost ritmică, iar notele au fost consemnate în carnetele elevilor. Probele de evaluare au fost realizate
respectând metodologia în vigoare, utilizând atât metode tradiţionale, cât şi metode moderne, cum ar fi
proiectul, portofoliul, investigaţia etc. Profesorii au stabilit uncadru adecvat desfăşurării activităţilor de
învăţare prin stabilirea de reguli de conduită, atitudini, ambient, în colaborare cu elevii. Au fost afişate
produse ale activităţii elevilor la avizierul claselor. S-a respectat graficul de consiliere cu elevii şi cu
părinţii. În cadrul orelor de curs, s-au aplicat fişe de lucru diferenţiate şi au fost motivați elevii prin
evidenţierea exemplelor de bună practică. Pregătirea elevilor pentru examenele naţionale şi pentru
olimpiadele specifice disciplinei s-a realizat în mod corespunzător, în acord cu profilul fiecărei clase.
În cadrul proiectului realizat în parteneriat cu Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului, în
luna octombrie 2015, d-na. prof. Muscă Manuela, în colaborare cu d-nele. profesoare Bliorțu Roxana și
Rusu-Sadovei Camelia a organizat, la Centrul Județean de Susținere a Tradițiilor Bucovinene work-shopul cu temaRestaurarea și conservarea cărților, Mark Zusak, Hoțul de cărți.
În vederea stimulării interesului pentru lectură, d-nele. profesoare Liliana Balan și Anca Varga au
continuat întâlnirile membrilor clubului de lectură Livrovorii, însoțind discuțiile despre cărțile propuse
(Pânza Charlotttei, noiembrie 2015, Minunea, decembrie 2015 și Să creștem mici, ianuarie 2016) de
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vizionări de film, dezbateri, realizare de ilustrație de carte. De asemenea, dna prof. Dana Trocina
coordonat cercul de lectură Aripi de cuvinte, la care au participat elevii clasei a V-a B.
În luna ianuarie, în cadrul catedrei de limba și literatura română au avut loc activități de
comemorare a poetului Mihai Eminescu (proiectul educațional Dor de Eminescu, prof. Dana Trocin,
Eminescu azi, prof. Liliana Balan).
În decembrie 2015, catedra de limba și literatura română a organizat faza pe școală a Olimpiadei
de limba și literatura română. În ceea ce privește rezultatele obținute de elevii colegiului la concursuri și
olimpiade școlare, eleva Rusu-Sadovei Ioana, clasa a IX-a, a obținut, la etapa județeană a Olimpiadei
Lectura ca Abilitate de Viață, Mențiunea I, prof. coordonator, Manuela Muscă.
Profesorii catedrei de limba și literatura română au participat, în calitate de evaluatori la etapele
locale și județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare, după cum urmează: prof. Liliana Balan,
evaluator la etapa județeană a Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață (decembrie 2015) și Roman
Sabina, evaluator la etapa locală a Olimpiadei de Limba și Literatura Română (ianuarie 2016).
Activitateametodico-ştiinţifică
Activitatea metodico-ştiinţifică a catedrei de limba și literatura română s-a pliat pe specificul
disciplinei și pe calendarul școlii, al MEN și al ISJ, armonizând componenta informativă cu aceea
formativă, în scopul atingerii standardelor de performanță propuse. Astfel, profesorii din catedra de limba
și literatura română au participat la activitățile Cercurilor pedagogice desfășurate în semestrul I al anului
școlar 2015/2016, organizate la Colegiul Mihai Eminescu (liceu) și ȘcoalaGenerală Nr. 3 (gimnaziu). În
același timp, au participat activ la întâlnirile comisiei metodice din școală, implicându-se în dezbateri și
realizând, cu ocazia fiecărei întâlniri, schimburi de bune practici. Amintim, în acest sens, lecția
demonstrativă susținută de dna prof. Dana Trocin la clasa a XII-a D, Elemente moderniste în poezia
interbelică. (27. XI. 2015).
Implicarea în activități educative
Catedra de limba și literatura română s-a implicat în mod activ și în activitățile educative ale
școlii, vizând întărirea relației școală, părinți, comunitate. Astfel, au fost organizate activități diverse cu
prilejul sărbătorilor de iarnă (Proiectul educațional Sf. Nicolae, ocrotitorul copiilor și al celor vârstnici,
prof. Dana Trocin, Povești de iarnă, să fim mai buni, prof. Liliana Balan, participarea la Târgul de
Crăciun). De asemenea, s-au organizat excursii tematice (prof. Liliana Balan, în colaborare cu prof.
Nicoleta Popescu și prof. Iulian Asimionesei, Sibiu, octombrie 2015), iar d-na.Prof.Dana Trocina
participat cu o prezentare de afișe în cadrul proiectului Tinerii fără violență.
Prin activitatea metodico-științifică desfășurată și prin implicarea activă în viața școlii, catedra de
limba și literatura română și-a îndeplinit obiectivele propuse prin planul managerial pentru semestrul I al
anului școlar 2015-2016.
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CATEDRA DE LIMBI MODERNE
Catedra de limbi moderne a desfăşurat în semestrul I o activitate susţinută, în conformitate cu
programa şcolară, cu planul managerial al Colegiului de Arta ”Ciprian Porumbescu” şi cu recomandările
pe linie de specialitate. Au fost urmarite :studiul programei de specialitate, alegerea manualelor de
studiu și stabilirea responsabilităților în cadrul catedrei ;planificarea testărilor de început de an școlar,
discutarea rezultatelor în cadrul catedrei, măsuri remediale pentru eliminarea neajunsurilor
înregistrate ;parcurgerea integrală şi ritmică a materiei, la toate clasele şi specialităţile, conform
planificărilor semestriale şi obiectivelor propuse ; folosirea unui adecvat material didactic;aplicarea unor
metode active, intens participative, antrenarea unui număr mare de elevi în pregătirea concursurilor şi
olimpiadelor şcolare.
Au fost analizate rezultatele testelor de evaluare predictivă şi s-au stabilit măsuri pentru
recuperarea elevilor ce au obținut rezultate slabe în însușirea materiei predate ; toți membrii catedrei si-au
elaborat portofoliile personale pe care le-au îmbogăţit cu materiale auxiliare de predare şi evaluare (teste
inițiale, teste de evaluare sumativă, fişe de lucru, imagini, prezentări în Power Point, CD-uri, DVD-uri) ;
Pregătirea pentru examenele de Competenţe lingvistice a fost realizată săptămânal, în funcție de
un program bine stabilit, cu o tematică proprie, corespunzătoare programelor de limba engleză şi franceză
de către toți profesorii colectivului de catedră.In procesul de predare s-au folosit abordări metodice
moderne, dobândite la cursurile de formare continuă, cum ar fi punerea accentului pe scopurile si calitatea
comunicării în cadrul orelor de lb. moderne, corelarea interacţiunilor profesor – elev şi a celor între elevi
cu aspecte ale comunicării reale, prin metode care să dezvolte competenţele lingvistice necesare pentru o
comunicare adecvată situaţional şi acceptată social, prin însuşirea de cunoştinte, deprinderi, şi atitudini
specifice la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de Referință.
Profesorii de limbi moderne s-au implicat activ în activitățile de specialitate : consfătuiri
didactice, ședințe de catedră, cercuri pedagogice, ședințe la ISJ SV cu profesorii metodiști, inspectii
metodice curente si speciale efectuate de prof. metodisti Petronela Munteanu si Bejinaru Alexandra,
coordonare de practica pedagogica - prof Dascaliuc Anca si Munteanu Petronela;activităţi școlare şi
extrașcolare de la nivelul şcolii :Ziua Europeană a Limbilor Străine, sub genericul Plurilingvism si
multiculturalitate in arte au fost desfasurate activitati variateatat de catre profesorii de limba engleza cat
si cei de limba franceza ; de asemenea, au fost coordonate activitatile variate precum piese de teatru,
expoziţii de felicitări şi mesaje tradiţionale de Halloween, Thanksgiving day, La Sainte Catherine, Noël
In cadrul Parteneriatului scolar coordonat de prof. Petronela Munteanu, realizat intre Colegiul de Arta C.
Porumbescu, CN Mihai Eminescu si CN Petru Rares, Casa prieteniei Biroul Francez, s au derulat mai
multe activitati sub genericul SYNESTHÉSIES FRANCOPHONES (la sediul Biroului Francez si la
liceele partenere). S-au susţinut lecţii demonstrative şi comunicări stiintifice lunar în cadrul comisiei
metodice.
Concursuri scolare :
 Olimpiada de limba franceză şi limba engleza – profesorii au fost implicati in elaborarea de
subiecte si in evaluare, atat la olimpiada faza pe școală, cat si la faza locala.
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In cadrul Conferintei internationale Histoire, critique et théorie de la traduction, la USV , 28
octombrie, a fost lansata cartea Traduction et adaptation de l’œuvre de Victor Hugo de catre
autoarea Petronela Munteanu.
Asadar, la nivelul catedrei delimbi moderneexista un colectiv didactic bine pregătit, cu grade
didactice şi experienţă profesională, dornic de afirmare, implicat activ în activităţi variate, preocupat de
perfecţionarea continuă . Si in acest semestru s-a remarcat un interes crescut in promovarea şi
încurajarea activităţilor în echipă, in formarea unei culturi organizaţionale care să stimuleze
comunicarea deschisă, participarea şi inovaţia.

CATEDRA ”OM ȘI SOCIETATE”

În primul semestru al anului școlar 2015-2016, comisia metodică „Om și Societate” a avut o
activitate laborioasă, centrată pe problemele de conținut ale activității didactice în general și a actului
didactic în sine în special. S-a acordat o atenție deosebită ansamblului de cunoștințe, abilități intelectuale
și modelelor atitudinale și comportamentale în scopul formării unor personalități armonioase în
concordanță cu cerințele actuale și viitoare ale dezvoltării societății.
Toți colegii au avut permanent în vedere strategii de instruire, moduri și forme de organizare a procesului
de învățământ, proiectarea activității de predare-învățare, evaluarea rezultatelor învățării dar și relația
profesor-elev văzute ca un factor de stimulare a activității didactice.
Activitatea și acțiunile desfășurate în cadrul ariei curriculare au răspuns unor obiective precum:
stabilirea cadrului organizatoric; perfecționarea metodelor de predare-învățare, ridicarea nivelului de
pregătire al elevilor și evaluarea acestora. S-a ținut cont de identificarea obiectivelor și a competențelor,
selectarea conținuturilor, analiza resurselor, determinarea activității de învățare , stabilirea instrumentelor
de evaluare.
În luna septembrie toate cadrele didactice au predat la timp documentele școlare, de asemenea au
aplicat testele predictive analizând rezultatele obținute și le-au implementat la nivelul activității didactice.
De asemenea încă din debutul lunii octombrie s-au stabilit graficele și strategiile pentru derularea
pregătirii suplimentare pentru Examenele Naționale. În timpul semestrului notarea s-a realizat ritmic iar
tezele au fost susținute și evaluate în timp util.
Doamna profesor Cardaș Liliana, cu participarea profesorilor din catedră, a inițiat proiectul
educațional „1 Decembrie – România Mare” ce a constat în prezentarea unui film istoric, prezentarea unor
personalități marcante în epocă, dar și a unui program artistic adecvat. Proiectul educațional „24 ianuarie
– Unirea Principatelor Române” susținut de doamna profesor Cardaș Liliana a avut drept scop prezentarea
personalității lui Al.I.Cuza precum și explicarea politicii „faptului împlinit”. De asemenea doamna
profesoară a participat la evenimentul caritabil desfășurat la Căminul de bătrâni Bogdănești și Casa de
copii Solca unde au fost donate pachete.
Domnul profesor Buzuleac Ioan a susținut prelegerea „Educația prezent și viitor”, în aula
colegiului nostru, cu ocazia serbării Zilei Internaționale a Educației. În luna noiembrie, în cadrul catedrei
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metodice, domnul profesor a susținut prelegerea „ Rolul hărții în predarea istorie”. Amintim că domnul
profesor Buzuleac Ioan face parte din comisiile de corectură din cadrul olimpiadei științelor socio-umane.
Doamna profesor Țolca Doinița a coordonat în perioada noiembrie – decembrie 2015 proiectul
„Hazarde naturale” împreună cu colectivul clasei a XI a C. De asemenea a mai coordonat la nivelul
claselor de liceu proiectul „Tipuri genetice de relief din Carpați”. Împreună cu elevii clasei a VIII a B
a desfășurat o acțiune de voluntariat cu titlul „Zâmbet de copil” la Centrul Maternal Suceava.
Doamna profesor Coclici Isabela a participat cu clasele a V a la evenimentul „Feeria Mineralelor”
din cadrul Muzeului de științe ale naturii, iar din ianuarie 2016 se ocupă cu implementarea proiectului „Să
protejăm mediul înconjurător”.
Doamna profesor Popescu Nicoleta a susținut în ianuare 2016 o lecție deschisă deosebită în cadrul
catedrei, lecție cu titlul „Atenția”. În același context, domnul profesor Lazăr Radu a prezentat un referat
despre eficientizarea proiectării materialelor didactice. De asemenea domnul profesor este membru în
comisiile de realizare și evaluare a subiectelor pentru olimpiada științelor socio-umane.
Doamna profesor Munteanu Anamaria a realizat o excursie tematică cu clasa a XII a D la
Moldovița, Sucevița, Voroneț, Bogdana.Tot cu colectivul clasei a XII a D a realizat un eveniment caritabil
la Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel Poiana Stampei și Centrul de zi Vatra Dornei. Doamna
profesoară a participat la evenimentul caaritabil desfășurat la Azilul de bătrâni Bogdănești și la orfelinatul
Solca. De asemenea a realizat un eveniment de colindă socială la secția de pediatrie și oncologie a
spitalului județean dar și un eveniment caritabil la Casa de cultura Putna și colinde la Mănăstirea Putnei și
Sihăstria Putnei. Menționăm și faptul că elevul Zaharie Bogdan, îndrumat de doamna profesoară, a
câștigat o mențiune în cadrul concursului „Biserica din sufletul copilului”. Mai amintim și faptul că
doamna profesor Munteanu Anamaria și domnul profesor Ciprian Rusu au 20 de elevi calificați la
olimpiada județeană de religie.
Domnul profesor Rusu Ciprian a încheiat un parteneriat între instituția noastră și Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului a jud. Suceava și cu centrul de plasament „Mihail și Gavril”
din Solca. De asemenea domnul profesor continuă parteneriatul încheiat în baza revistei „Biserica din
sufletul copilului” cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.
CATEDRA DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
La începutul anului școlar 2015-2016, profesorii din catedra de matematică-informatică și-au întocmit
planificările calendaristice, urmărind asocierea dintre competențele specifice și conținuturi, împărțirea pe
unități de învățare, stabilirea succesiunii unităților de învățare și alocarea numărului de ore necesare
pentru fiecare dintre ele. La fiecare disciplină din catedră s-a determinat nivelul inițial de pregătire a
elevilor prin aplicarea testelor predictive la clasă.Analiza rezultatelor testelor inițiale a fost facută în
ședința de catedră unde profesorii au propus măsuri remediale la fiecare clasă. În cadrul ședințelor
catedrei de matematică:Domnul profesor Spoială Radu a prezentat materialul metodic intitulat „ Inter,
trans, pluridisciplinaritate în predarea și învățarea matematicii”, material apreciat de colegii de catedră.
Doamna profesoară Rîșca Cristina a susținut o lecție deschisă la clasa a V-a A, lecția fiind filmată și apoi
prezentată la Cercul Pedagogic al profesorilor de gimnaziu din Suceava. Domnul profesor Florea Sabin a
prezentat referatul „Geogebra” , argumentand necesitatea aplicării în studiul geometriei a calculatorului și
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a reprezentării unor teoreme ale geometriei cu ajutorul programului Geogebra tradus în limba romana.
Cercul metodic al profesorilor de matematica a prezentat tema „Metode alternative de evaluare”, material
pregatit de doamna profesoara Cristina Rîșca.Doamna profesoara a intocmit si un proiect didactic pentru o
lectie la clasa a V-a A din unitatea de invatare „Operatii cu numere naturale-Ridicarea la putere”, avand
subiectul lectiei ”Aplicatii-Puterea cu exponent numar natural al unui numar natural”. Lectia a fost filmata
si prezentata la Cercul pedagogic.A fost apreciata densitatea lectiei, volumul de cunostinte acumulat de
elevi, fisele cu exercitii deosebite pentru intelegerea notiunilor de catre elevi. Toate obiectivele lectiei au
fost atinse.Domnul profesor Florea Sabin a prezentat referatul stiintifico-metodic intitulat „Geogebra in
matematica elementara”, unde au fost incluse si exemple practice de desenare cu ajutorul calculatorului a
unor figuri geometrice precum perpendiculara din punct pe o dreapta, paralele la o dreapta , bisectoarea
unui unghi etc. Profesorii de matematica au organizat olimpiada de matematica etapa pe scoala in urma
careia a fost calificata la etapa judeteana eleva Filimon Lorena din clasa a VIII-a A, îndrumător profesor
Spoiala Radu.

CATEDRA DE ȘTIINTE-EDUCAȚIE FIZICĂ
Comisia metodică Științe și Educație fizică și Sport în semestrul I și-a desfășurat activitatea în
conformitate cu Planul managerial, întocmit la începutul anului școlar 2015- 2016.
Toți membrii comisiei au elaborat planificările anuale și calendaristice în conformitate cu
programa școlară, respectând corelarea conținuturilor cu competențele specifice. S-a asigurat caracterul
practic –aplicativ al proiectării curriculare. Toți membrii comisiei au aplicat testarea predictivă la clasele
inițiale de gimnaziu și liceu, rezultatele obținute au fost centralizate, analizate și au elaborat un plan de
măsuri remediale pentru fiecare disciplină.
La toate disciplinele, lecțiile au fost parcurse conform programei școlare și planificărilor
calendaristice. Toți membrii comisiei au utilizat metode de predare- învățare- evaluare activ participative,
centrate pe elev, punând accent pe caracterul practic al lecției. Elevii au fost tratați diferențiat conform
particularităților de vârstă și individuale, prin implicarea lor în activități de învățare cu grad de dificultate
diferit. S-au utilizat materiale didactice atractive, softurile educaționale AEL, filme documentare, etc. S-a
urmărit creșterea interesului elevilor pentru disciplinele din această comisie prin implicarea lor în diferite
proiecte, parteneriate și concursuri școlare. Progresul elevilor a fost monitorizat permanent prin aplicarea
periodică a testelor de evaluare curentă și la sfârșitul semestrului s-a aplicat Testarea sumativă.
Doamna profesoară de chimie, Dumitru Viorica, în semestrul I al acestui an școlar s-a implicat
în următoarele activități:
 organizator și îndrumător al standului dedicat experimentelor de chimie distractivă,cu elevii din clasa
a VII-a, de la Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu”, la evenimentul european „Noaptea
Cercetătorilor”, septembrie 2015, Suceava;
 în cadrul ședinței Comisiei metododice a prezentat referatul cu tema ,,Zincul- o speranță pentru
diabetici”, octombrie 2015;
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coordonator al proiectului ,,Adoptă un stil de viață durabil”, desfășurat la Colegiul de Artă ,,Ciprian
Porumbescu”, noiembrie 2015; clase participante:a V-a A, a VIII-a B, a XI –a D.
 coordonatoral proiectului educațional ,,Să acceptăm diferențele dintre noi, conștienți fiind de
asemănările existente”, noiembrie –decembrie 2015.
 participarea la Simpozionul Național ”Optimizarea procesului de învățământ. Trepte spre performanță
în cariera didactică” cu lucrarea ”Metode și tehnici de evaluare a competențelor”, februarie 2015.
Doamna profesoară de biologie, Ventoniuc Nicoleta, în semestrul I al acestui an școlar, s-a implicat
în următoarele activități:
 coordonator al proiectului de voluntariat„Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și al celor vârstnici” 518 decembrie 2015, în parteneriat cuDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Suceava și Centrul de plasament „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Solca; au participat elevi de
gimnaziu și liceu de la Colegiul „Ciprian Porumbescu” Suceava.
 „Acest uimitor computer, creierul uman!” - sesiune de referate - 22 ianuarie 2016, profesori
coordonatori Ventoniuc Nicoleta, Ignătescu Cristina și Șutac Victor; au participat elevii din clasele a
7 a A și a 7 a B, de la Colegiul „Ciprian Porumbescu” Suceava.
Domnul profesor de educație fizică și sport, Andronic Sebastian a desfășurat următoarele activități:
 „Micii sportivi,viitorii campioni” - concurs cu elevii din clasele a I a, a II a și a III a, de la Colegiul
de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, 16.10.2015;
 în cadrul ședinței Comisiei Metodice Științe și Educație fizică și sport, a ținut o lecție demonstrativă
la clasa a III a B, cu tema „Ștafeta cu 3 deprinderi motrice”, 24.11.2015.
Doamna profesoară de educație fizică și sport, Sasu Carmen a desfășurat următoarele activități:
 „Micul maraton” - concurs cu elevii claselor a 5 a și a 6 a, de la Colegiul de Artă „Ciprian
Porumbescu” Suceava – 01.10. 2015;
 „Cupa Toamnei” – concurs cu elevii claselor a 6 a și a 7 a,de la Colegiul de Artă „Ciprian
Porumbescu” Suceava - 08.10. 2015;
 „Aleargă pentru sănătatea ta” concurs cu elevii claselor a 8 a – 13.11.2015;
 în cadrul ședinței Comisiei Metodice Științe și Educație fizică și sport, a prezentat referatul cu tema,
„Modalități de optimizare a lecției de educație fizică, prin exerciții specifice gimnasticii aerobice, la
elevele din învățământul liceal” - 24.11.2015.
Doamna profesoară de educație fizică, Petrovici Corina,s-a implicat în următoarele activități:
 „Cel mai rapid elev din școală” – concurs cu elevii din clasele a 9 a, de laColegiul de Artă „Ciprian
Porumbescu” Suceava, 16.10.2015;
 în cadrul ședinței Comisiei Metodice Științe și Educație fizică și sport, a prezentat referatul cu tema,
„Echipele sportive școlare ca laboratoare de antrenament social” – 28. 01. 2016.
Toți membrii comisiei au participat la Consfătuirilor cadrelor didactice care au avut loc la
începutul anului școlar, la ședințele Comisiei metodice și la Cercurile pedagogice .
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CATEDRA DE STUDII TEORETICE ȘI MUZICĂ VOCALĂ
În semestrul I al anului şcolar 2015- 2016, în cadrul catedrei de Studii teoretice şi muzică vocală,
materia a fost parcursă pe baza planificărilor întocmite în conformitate cu programele şcolare în vigoare.
La verificările de la sfârşitul semestrului I, la disciplina Teorie şi solfegii, elevii de la secţia teoretică au
obţinut următoarele rezultate: la clasa a IX-a, profesorChişcă Doina, din 12 elevi, 1 a obţinut notă sub 6;
la clasa a X-a, profesor Bolnavu Vasile şi profesor Buraciuc Iulia, din 7 elevi, 2 au obţinut note sub 6; iar
la clasa a XI-a, profesor Griga Florin, din 10 elevi, 1 a obţinut notă sub 6.La disciplinele canto clasic şi
canto popular, rezultatele au fost bune şi foarte bune, elevii promovând în proporţie de 100%.Comisiile de
la disciplina teorie şi solfegii au fost constituite din: preşedinte - director adjunct, profesor Ungureanu
Florin, vicepreşedinte - şef de catedră, profesor Buraciuc Iulia şi membri:profesor Bolnavu
Vasile,profesor Chişcă Doina,profesorCostache Letiţia şi profesor Griga Florin, iar la canto clasic şi
popular din:preşedinte - director adjunct, profesor Ungureanu Florin, vicepreşedinte - şef de catedră,
profesor Buraciuc Iulia şi membri: profesor Corjan Viorica,profesor Mititiuc Cezar, profesor Ciubotaru
Ionuţ şi profesor Corjan Igor.
Activitatea didactică a d-lui profesor Dumitrache Sever Paraschiv, desfăşuratăîn semestrul I, a
urmărit eficientizarea procesului de învăţământ la disciplinele teorie muzicală, armonie şi forme muzicale.
În acest sens, d-l profesor Dumitrache a adoptat o serie de procedee didactice şi programe diferenţiate de
lucru cu elevii, care au avut ca scop parcurgerea materiilor şi recuperarea unor cunoştinţe ale elevilor
începători. Procentul de promovare al elevilor, la sfârşitul semestrului I a fost de 100%.
D-na profesor CostacheLetiția a fostmembrăîn Comisia judeţeană de elaborare a subiectelor, a
baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul concursului judeţean pentru ocuparea
posturilor didactice/ cadrelor declarate vacante / rezervate din data de 3-4 septembrie 2015, din Centrul de
concurs organizat la Colegiul Tehnic “Petru Muşat” Suceava, în conformitate cu prevederile Deciziei nr.
1476 din 02.09.2015 - emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi a participatîn calitate de
formator
la
activitatea
de
instruire
a
cadrelordidacticedebutante
“Bazeleformăriipentruprofesiadidactică”desfășuratăîn data de 29.01.2016 la Colegiul de
Artă”CiprianPorumbescu”Suceava.
Tematica stabilită la începutul semestrului în catedră, a fost respectată întocmai, d-na profesor
Buraciuc Iulia susţinând în luna decembrie o lecţie deschisă-concert şi referatul cu tema
„Respiraţiaîncântul vocal”.
Rezultate obținute:




Babiaș Anton, clasa a XII-a A, canto classic, profesorCorjan Viorica, a obţinut Premiul I
laConcursulInternațional de InterpretareMuzicalașiCoregrafie “Emanuel Elenescu” Piatra Neamț;
Ilincăi Nicolae, clasa a X-a A,canto classic, profesorCorjan Viorica, a obţinutMenţiune
laConcursulInternațional de InterpretareMuzicalașiCoregrafie “Emanuel Elenescu” Piatra Neamț;
MagazinIoana,clasa a XII-a A, canto classic, profesorCorjan Viorica, a participat la
concursurile“Midirii inFestival”, la Casa de Cultură a SindicatelorSuceavași"Sucevenii au talent", la
IuliusMallSuceava,la ambelefiindfinalistă;
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Cretu Alexandra,clasa a VI-a A, profesor CostacheLetiţia, a obţinut un premiula concursul “Ascultă 5
minute de muzică clasică”, organizat de Radio Romania Muzical, în perioada 23-29 noiembrie 2015;
 Grupul “Ding Dong”, format din elevi de gimnaziu,profesorîndrumătorCostacheLetiţia, a
obţinutPremiul I la Concursul“Colind de Crăciun”Suceava;
 Corul mixt al Colegiului de Artă, dirijor profesor Iulia Buraciuc a obţinutPremiul I şiPremiul de
Excelenţă la Concursul“Colind de Crăciun”ediţia a V-a, organizat la Iulius Mall Suceava, în 19
decembrie 2015.
Cu elevii lor, profesorii Catedrei de Studii teoretice şi muzică vocală s-au implicat, atât în
activităţi iniţiate la nivelul şcolii, cât şi în alte locaţii din oraş sau din ţară, după cum urmează:
 la a VI-a ediţie a Târgului de Crăciun au evoluatînconcerteeleviicorului mixt, dirijor profesor Iulia
Buraciuc, Babiaș AntonşiMagazinIoana, clasa a XII-a A, îndrumaţi de d-na profesor CorjanViorica,
LuchianAlina, clasa a IX-a A şiSchipor Maria, clasa a X-a A, îndrumate de d-na profesor Buraciuc
Iulia;
 MagazinIoana, clasa a XII-a A, profesor CorjanViorica, a participatpe 12 decembrie 2015, la un
concert extraordinar de caritate - "Gala voluntarului" desfăşuratînPadrino Lunges;
 Elevii Magazin Ioana (clasa a XII-a A), Babiaș Anton (clasa a XII-a A) şi IlincăiNicolae (clasa a X-a
A), profesor îndrumătorCorjanViorica, au interpretatpiesa"You raise me up" la
BalulBobocilorColegiului de Artă;
 GrupulCrescendo, profesor coordonator Iulia Buraciuc, a participatîn 9 decembrie 2015 la activitatea
„Marché de Noël”, activitatecaritabilăorganizată de BiroulFrancez la Casa Prieteniei;
 corul mixt, dirijor profesor Iulia Buraciuc a participat la manifestărileartistice din
cadrulZilelorColegiului de Artă „CiprianPorumbescu” intitulate generic „25 ani de sunetşiculoare”
(10 decembrie 2015), la Concertul de Colindede la Biserica „Sf. Dumitru” Suceava (13 decembrie
2015),la Gala de Crăciun din cadrulproiectului „Cantus Mundi” Iaşi, Moldova, organizat la Palas Mall
Iaşişila unuldintrecele 7 concertedenumite generic „Seri de colinde de cinci stele”, organizate de
PrimăriaMunicipiuluiIașiși „AsociațiaIubireșiÎncredere” la PalatulRoznovanu din Iaşi, în data de 18
decembrie 2015şia susţinut un Concert de Crăciun la BisericaCatolică din Suceava (17 decembrie
2015)
D-na profesor Buraciuc Iulia a maicoordonatşigrupurile de elevice au participatîn data de 16
decembrie 2016 la micro-recitalul de colindesusţinut la Expoziţia de graficăşipicturăorganizată la
Observatorul Astronomic şiPlanetariul USV din Suceava de d-na profesor RalucaSchiporşiîn data de 22
decembrie 2015 la Concertul de Crăciun, organizat la SalaPolivalentă a AşezământuluiBisericii „Sf.
Înviere” Suceava, organizat de d-na profesor Pintileasa Laura.
Înacestsemestru, d-na profesor CostacheLetiţia a initiat un parteneriatîntreDirecţiaGenerală
de AsistenţăSocialăsiProtecţiaCopilului a judeţuluiSuceava - Centrul de plasament “Mihailşi Gavril”
şiColegiul
de
Arta
“CiprianPorumbescu”,
învedereaimplicăriicopiilor
din
Centrul
de
plasamentănactivităţirecreative, culturaleşi educative, iar d-na profesor Iulia Buraciuc a stabilit acorduri
de perteneriat cu Şcoala Gimnazială “IoanBăncescu” Adâncata, judeţulSuceavaşi cu Şcoala Gimnazială
nr. 27 Timişoara.
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Din dorinţa de a da un bun exemplu elevilor noştri, unii profesori din catedra de Studii teoretice şi
muzică vocală au participat ei înşişi ca interpreţi, în activităţi extracurriculare care au reprezentat cu cinste
instituţia din care facem parte.
Astfel, d-na profesor Corjan Viorica ainterpretat o arie din opera Carmen de Georges Bizet,
laaniversarea a 25 de ani de la înființarea liceului, fiindacompaniată la pian de
domnulprofesorIonuţCiubotaru.
Domnulprofesor Dumitrache Sever Paraschivdesfăşoară,în plan extraşcolar, o susţinutăactivitate
de
revigorare
a
mişcăriicorale
la
niveluljudeţului,
participă
la
sesiuni
de
comunicăriştiinţificepetememuzicologiceşi la Cenaclul "Amfiteatrulartelor", activităţiorganizate de
Centrul Cultural "Bucovina" în diverse localităţi ale judeţului.
Domnulprofesor
Mititiuc
Cezar
a
participatîn
calitate
de
solist
la
concertulprofesorilordesfăşuratîncadrulZilelorColegiului de Artă,la Targulde Crăciunce a avutloc la
Shopping City Suceavaşi la microrecitalulorganizatîn data de 22 decembrie 2015 la capelaBisericii
''TreiClopote''.
D-na profesorIulia Buraciuc, d-na profesor Doina Chişcă şi domnulprofesor Vasile Bolnavu, ca
membri ai Cvartetului vocal Cantabile, au participat la:„Concertul extraordinar de colinde” organizat de
Asociaţia culturală „Sf. Mitropolit Dosoftei” la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava (7 decembrie
2015), la Concertul festiv dedicat împlinirii a „25 de ani de sunet şi culoare”, în cadrul Zilelor Colegiului
de Artă (9 decembrie 2015) şiau susţinut un Concert de Crăciun la Biserica Catolică „Sf. Ioan Nepomuk”
din Suceava.

CATEDRA DE COARDE
Activitatea din semestrul I al anului 2015-2016 s-a desfășurat la catedra de coarde conform
tematicii și planificării calendaristice stabilite de comun acord în prima ședință a comisiei metodice. La
început de an școlar s-a făcut repartizarea elevilor conform reglementărilor existente. Membrii catedrei au
efectuat planificările calendaristice, testele predictive șifișele de evaluare pentru fiecare elev. Conform
tematicii stabilite în cadrul comisiei metodice,la ședința de catedră din 20 noiembrie 2015 profesor
Cristina Ungureanu a realizat un referat și prezentare PowerPoint cu tema „Organizarea planului de studiu
individual al elevului” și în data de 22 ianuarie 2016 profesorii Chișcă Doina și Constandache Ciprian au
susținut o lecție demonstrativă și un referat cu tema „Conștientizarea așezării degetelor pe coarde în
scopul obținerii unei intonații juste”.
Verificările la sfârșit de semestru s-au desfășurat pentru clasele primare în perioada 15-16
decembrie 2015 și pentru clasele de gimnaziu și liceu în perioada 26 - 28 ianuarie 2016 pe clase de
instrument, în trei comisii după cum urmează: președintele comisiilor dir. adj. profesor Ungureanu Florin,
vicepreședinte șeful de catedră profesor Ungureanu Cristina, comisia de vioară formată din profesorii:
Gheorghe Svetlana, Constandache Ciprian și profesorul elevului, comisia de violoncel - contrabas
formată din profesorii: Burlacu Florin și Ungureanu Florin, comisia de violă - chitară formată din
profesorii: Chișcă Doina, Zugrav Ilie și profesorul elevului. În urma verificărilor semestriale s-a constatat
în general o creștere a calității învățării la toate clasele așa cum reiese din notele și calificativele obținute
de elevii catedrei de coarde.
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Pe plan competițional activitatea profesorilor din cadrul catedrei de coarde a avut următoarele
rezultate: La Concursul de Interpretare Instrumentală„Cel mai bun interpret”de la Suceava: Marele
premiu – Duciuc Samuel clasa a VIII-a chitara, profesor Ilie Zugrav, două Premii I – Constandache
Ștefan clasa a V-a chitară și Raicu-Andreica Alexandru clasa a VII-a chitară ambii la clasa profesor
Daniel Dragomirescu, patruPremii II obținute de elevii Sofron Larisa cl a VI a chitară, clasa profesor Ilie
Zugrav, Creangă Ana clasa a VI-a chitară, clasa profesor Dragomirescu Daniel, Erhan Alexandru
Sebastian clasa a VII-a vioară, clasa profesor Cristina Ungureanu, Flămânzianu Cristina clasa
a VIII-aviolă, clasa profesor Doina Chișcă, un Premiu III obținut deGărgan Emanuela clasa a V-a vioară,
clasa profesor Svetlana Gheorghe. Doamna profesor Doina Chișcă a participat cu elevele Flămânzianu
Cristina clasa a VIII-a, Boloca Teodoraclasa a IX-a și Petruneac Andreea clasa a X-a la Concursul de
Interpretare Instrumentală „Emanuel Elenescu” de la Piatra-Neamț.
Pe plan educativ-artistic și de voluntariat profesorii din catedra de coarde au avut o activitate
bogată ca îndrumători ai elevilor dar și ca interpreți. Elevele Boloca Teodoradin clasa a IX-a și Petruneac
Andreea din clasa a X-a sub îndrumarea d-nei profesor Doina Chișcă și eleva Harasemiuc Daria din clasa
a II-a sub îndrumarea domnulprofesor Constandache Ciprian au participat cu momente artistice la
Shopping City Suceava în cadrul „Târgului de Crăciun” organizat de Colegiul nostru.
În perioada 9-11 decembrie 2015 domnulprofesor Daniel Dragomirescu a susținut un microrecital
organizat cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea Liceului de Artă din Suceava iar profesorii
Constantin Smochină, Cristina Ungureanu, Constandache Ciprian și Doina Chișcă au participat ca
membri ai orchestrei profesorilor „Camerata” sub bagheta domnulprofesor Florin Ungureanu la
Concertele susținute la Colegul de Artă și la sala Auditorium Joseph Schmidta USV.Tot în cadrul
orchestrei „Camerata” alături de profesorii amintiți anterior au evoluat și elevii Dubatufca Ștefan clasa a
XII-a, Oana Bunduc clasa a IX-a, Ieremie Denisa clasa a XI-a, Gavril Marius clasa a XI-a,Maftei Paula
clasa a XII-a, Petruneac Andreea, clasa a X-a, Cazichevici Elena clasa a XI-a, Moroșanu Lavinia clasa a
IX-a și HanganuElisa clasa a X-a de la clasele de instrument ale profesorilor Constantin Smochină,
Cristina Ungureanu, Svetlana Gheorghe, Ciprian Constandache, Doina Chișcă și Florin Burlacu.
Doamnaprofesor Doina Chișcă și domnulprofesor Constandache Ciprian au cântat în cadrul
cvartetului „Cantabile” la Concertul din 9 decembrie cu ocazia aniversării Colegiului nostru și au mai
susținut în aceeași formulă două concerte de colinde la Casa de Cultură a Sindicatelor și la Biserica
Romano-Catolică Sf. Ioan Nepomuk din Suceava. La aceeași biserică, în 20 decembrie domnulprofesor
Daniel Dragomirescu a susținut un microrecital în cadrul concertului intitulat „Creștini Crăciunul a sosit!”
Domnulprofesor Dragomirescu a mai susținut un concert la Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iași în
4 februarie 2016 și a fost membru în juriul Festivalului Concurs „Iași Guitar Festival” de la Iași.
La Sesiunea de Comunicări din 10 decembrie 2015 organizată în cadrul Zilelor Liceului,
profesor Cristina Ungureanu a prezentat o comunicare științifică cu titlul „Tensionare și relaxare în
interpretarea instrumentală”. Pe 11 decembrie 2015 la seria de recitaluri ale elevilor și profesorilor care au
încheiat evenimentul „Zilele Liceului” domnulprofesor Ilie Zugrav a participat cu elevul Duciuc Samuel
din clasa aVIII-a.
Colegiul nostru a fost promovat la grădinițele din municipiu prin momente artistice susținute de
elevii îndrumați de următorii profesori de la catedra de coarde: Daniel Dragomirescu, Cristina Ungureanu,
Ciprian Constandache. EleviiLupu Ștefan clasa a X-a, Avasiloae Iulian clasa a XI-a și Cristian
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Dohaniciclasa a XI-a, îndrumați de domnulprofesor Ilie Zugrav au susținut microrecitaluri la
Universitatea‘ Stefan cel Mare‘ și în alte locații din municipiu cu ocazia unor simpozioane și vernisaje.
Participanții la Olimpiada de Astronomie din acest an s-au putut bucura de un concert susținut la Casa de
Cultură din Gura Humorului în care au evoluat ca soliști și elevi ai catedrei de coarde: Oana Bunduc
clasaa IX-a vioară și Lupu Ștefan clasa a X-a chitară, îndrumați de profesorii Cristina Ungureanu și Ilie
Zugrav, precum și Cvartetul „4Friends”condus de domnulprofesor Florin Ungureanu.

CATEDRA DE INSTRUMENTE DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE

Activitatea catedrei de instrumente de suflat şi percuţie s-a desfăşurat în baza prevederilor
planului de activitate elaborat, urmărind în principal următoarele obiective:
Perfecţionarea metodică şi de specialitate a cadrelor didactice;
Motivarea, îndrumarea şi supravegherea elevilor la studiul individual conştient, progresiv şi ritmic;
Cunoaşterea şi actualizarea modalitaţilor de evaluare, a tehnicilor de notare;
Constituirea comisiilor de examinare;
Creearea personalitații elevului – căi de consiliere, comunicare şi colaborare spre îmbunătăţirea
relaţiei profesor-elev şi unităţii colectivului de profesori în efortul ridicării nivelului calităţii actului
didactic.
S-a întocmit baza de date a catedrei, planul managerial, încadrarea profesorilor, graficul cu
şedinţele metodice şi planificările anuale.Verificările semestriale s-au desfăşurat fără probleme, s-au
format două comisii, repreuentate de următorii profesori: la lemne, profesorii Istrate Elena şi Baicu
Ciprian, iar la alamă, profesorii Ruscior Cristi şi Mihai Claudiu Alin.Toţi elevii au primit note de trecere.
Activități metodice:
Conform graficului au susţinut lecţii deschise profesorii Săveanu Mihaiela şi Ciprian Baicu, iar
referatele au fost întocmite de profesorii Istrate Elena şi Creţu Neculai.
Activități școlare:
Concursul de Interpretare Instrumentală „Emanuel Elenescu” de la Piatra-Neamț:
Temneanu Lucas, clasa a VI-a, flaut, menţiune, Bilinciuc Diana, clasa a VII-a flaut, premiul III şi
Stămăteanu Giulio, clasa a V-a, flaut, prem III, toţi sub îndrumarea doamnei profesor Istrate Elena. La
clarinet, Ciornei Sebastian, clasa a VII-a, premiul I, Iosif Mandiuc, clasa a VIII-a, premiul II, îndrumaţi de
profesor Baicu Ciprian. Candreanu Emanuel, clasa a IX-a trompetă şi Candreanu Beniamin, clasa a VI-a,
trompetă, au obţinut premiul II, îndrumaţi fiind de profesor Mihai Claudiu Alin. De asemenea domnul
profesor Sumanariu Florin, a participat cu doi elevi şi a obţinut două pemii după cum urmează: Marcian
Cătălin, clasaa IV-a, premiul II şi Sumanariu Robert, clasa a X-a,premiul I.
La Concursul de Interpretare Instrumentală„Cel mai bun interpret” de la Suceava,desfăşurat
în perioada 3-5 februaries-au remarcat elevii: Niculaş Ana Carina, clasaa VII-a flaut, premiulI şi premiul
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Juriului, Cosmovici Ruxandra, clasaa VI-a, flaut, premiul II şi Cosovanu Irina, clasaa VII, flaut, premiul
II, îndrumate de profesoara Săveanu Mihaiela. Stămăteanu Giulio, clasaa V-a, flaut premiul III şi
Bilinciuc Diana, clasaa VII-a, flaut, premiul III, profesor îndrumător Istrate Elena. Berari Cătălina, clasaa
VI-a, oboi premiul III şi Tomescu Mădălina, clasaa VIII-a, oboi premiul III, sub îndrumarea domnului
profesor Vasile Bolnavu. Clarinetul a fost reprezentat de Mandiuc Iosif, clasaa VIII-a, premiul I, Ciornei
Sebastian, clasaa VII-a, premiul II, îndrumaţi de profesor Baicu Ciprian şi Lucău Petru, clasaa VII-a,
premiul II, sub îndrumarea profesorului Cazacu Vitalie. La trompetă s-au prezentat următorii elevi:
Candreanu Beniamin, clasaa VI-a, premiul I, îndrumat de domnul profesor Mihai Claudiu Alin,
Bordeianu Alexandru, clasaa V-a, premiul II, Roznovan Laurenţiu, clasaa VI-a, premiul II, îndrumaţi de
domnul profesor Ruscior Cristi şi Marcian Cătălin, clasaa IV-a, premiul II, Golea Bogdan, clasaa VIII-a,
premiul III, îndrumaţi de domnul profesor Sumanariu Florin. Ene Mircea, clasaa VII-a, percuţie, premiul
II, profesor îndrumător Rusu Lucian.
Alte activități:
Ziua Educației, 5 octombrie, a fost marcată în Colegiul nostru în sala de festivităţi, unde s-au prezentat
referate de comunicări științifice. Catedra de suflat a fost reprezentată de doamna profesor Săveanu
Mihaiela cu referatul – Rolul muzicii în educaţie, şi de doamna profesor Istrate Elena cu referatul –
Muzica şi educaţia. De asemenea în cadrul Zilelor Colegiului, doamna Istrate Elena a prezentat un referat
cu titlul – Actul muzical, o cale spre lumină.
Elevul Cozaciuc Alexandru, din clasa a XI-a, clasa profesor Baicu Ciprian, a fost desemnat în
TOP 10 SUCEVENI.
Apreciem activitate tuturor colegilor, implicarea în buna desfăşurare a Zilelor Colegiului, a
Tărgului de Crăciun, desfăşurat la Shopping City cât şi a Concertului susţinut de elevi şi profesori.

CATEDRA DE PIAN
Împreună cu colegii din catedră am întocmit planificările școlare anuale, am participat activ la
ședințele catedrei, acestea desfășurându-se lunar. În cadrul acestor ședințe, toți colegii au fost implicați,
fie prin intermediul lecțiilor demonstrative, fie prin sesiunile de comunicări libere pe teme de pedagogie,
tehnică și interpretare muzicală. Tot în cadrul acestor întâlniri, s-a stabilit structura și periodicitatea
ședințelor de catedră, picând de comun acord asupra temelor ce urmează să aibă loc până la sfârșitul
anului școlar 2015-2016. Până la finele semestrului I, majoritatea colegilor a susținut producțiile artistice
de clasă.
Cu toate că activitatea competițională se desfășoară cu precădere în semestrul al II-lea, catedra de pian
a punctat la toate evenimentele competiționale care au avut loc pe parcursul primului semestru.
Toți membri catedrei au participat la Consfătuirile profesorilor de muzică în cadrul Colegiului de
Artă “C.Porumbescu”- în luna septembrie și la Cercul pedagogic susținut de colegii de la Liceul Sportiv.
Multi profesori de pian s-au implicat în activitatea de voluntariat de la Targul de Craciun –în incinta
Shopping City Suceava.
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Domnii prof. Tărnovan Antonela, Laura Pintileasa și Onesciuc Johannesauparticipat și absolvit
cursurile de măiestrie pianistică susținute de maeștrii Horia Maxim și Pavlos Yallurakis, în perioada 6-12
februarie 2016, la Liceul de Artă Botoșani.
S-au organizat recitaluride pian de către profesorii : Pintileasa Laura,
Andriescu
Elena, Asimionesei Monica, Tărnovan Antonela, Hreniuc Laura.
La Concursul de Tehnică Pianistică”Carl Czerny”de la Botoșani s-au obținut următoarele
premii :
 Sava Iasmina, clasa I – Premiul I
 Tănase Riccardo, clasa a-III-a – Premiul I
 Bordeianu Alexandru, clasa a V-a - Premiul I
 Beldeanu Daris, clasa a-II-a – Premiul III


Olteanu Andra, clasa a-II-a – Premiul III



Apetri Vlad, clasa a-IV-a – Premiul III



Mațincu Olivia clasa a-IV-a – Premiul III



Cîrstean Luca , clasa a III-a,-Premiul III



Voloșin Andrei , clasa a III-a, -Premiul III



Hrițcu Maria, clasa aV-a- Premiul III



Cîrstean Iulia – clasa a-IV-a – Premiul III

La Concursul ”Cel mai bun interpret” s-au remarcat elevii:


Premiul I și Premiul” Cătălina Hapurne” Bobu Oliviu, clasa a-VII-a, prof. îndrumător Onesciuc
Johannes



Premiul I și Premiul Special ”Fly Music”-Vorniceanu Vlad, clasa a-VII-a, prof. îndrumător
Onesciuc Johannes



Tănase Riccardo, clasa a-III-a – Premiul II, prof. îndrumător Andreiescu Elena



Voloșin Andrei , clasa a III-a -Premiul II, prof. îndrumător Ursu Andronic Alina



Chitic Ruxandra, clasa a V-a- Premiul II, prof. îndrumător Pintileasa Laura



Dumitriu George, clasa a III a- Premiul II, prof. îndrumător Pintileasa Laura



Cîrstean Luca, clasa a III-a–Premiul III, prof. îndrumător Ursu Andronic Alina

La Concursul de tehnică pianistică” Botoșani a obținut cu elevii din catedră următoarele rezultate:
Doamna profesoară Laura Pintileasa aprezentat la sesiunea de comunicări științifice din cadrul
”Zilelor Colegiului” lucrarea cu tema „Meloterapia - pas cu pas”.
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CATEDRA DE ARTE VIZUALE
Activitatea metodică şi de proiectare a activităţii curriculare din cadrul catedrei de arta vizuale
s-a concretizat prin alcătuirea la timp şi în totalitate a planificărilor semestriale şi a celor anuale precum și
a tuturor criteriilor de evaluare intersemestrială, anuală şi a competenţelor profesionale, conform
programelor şcolare şi normativelor în vigoare .Colectivul catedrei s-a implicat în conceperea subiectelor,
temelor şi criteriilor de evaluare pentru toate activităţile desfăşurate pe parcursul acestui semestru, cu
caracter curricular sau extracurricular.Colectivul catedrei a participat la consfătuirile anuale ale
profesorilor de arte vizuale din județul Suceava.
De asemenea, colectivul catedrei a organizat sesiunile de examene de diferenţe pentru probele de
specialitate: spaţii, mobilier specific, suport de lucru, supraveghere, comisii de evaluare.Toate cadrele
didactice au derulat activităţi şi atribuţii de management educativ şi în afara celor prevăzute în caietele de
sarcini.
În cazul disciplinelor care nu au o programa de învățământ, doamna profesor Camelia Rusu –
Sadovei a prelucrat și revizuit programele alcătuite cu teme și subiecte propuse de membrii catedrei de
arte vizuale pentru fiecare disciplină în parte.
În cadrul cercului de specialitate a cadrelor didactice de arte vizuale, desfășurat la Liceul
Tehnologic „Iorgu Varnav Liteanu” , loc.Liteni pe data de 27 noembrie 2015, doamnna profesor Roxana
Bliorțu a susținut un referat pe tema: „ Designul de carte” și doamna profesor Camelia Rusu- Sadovei a
ținut o ora demonstrativă pe tema: „Valențe creative în afișul publicitar”.
Comisia metodică a avut pe sem.I întâlniri de lucru și organizare a activității de la catedră, întâlniri
la care am stabilit atribuțiile fiecărui membru din catedră , competițiile la care putem participa cu elevii,
opționalele propuse pe anul scolar 2015-2016, excursiile documentare avute în vedere, despre necesitatea
unui spațiu expozițional pentru absolvenții colegiului, oferta educațională, necesarul de materiale pentru
atelierele de specialitate precum și alte aspecte ale activităților didactice.
Inspectoratul Școlar Județean Suceava , Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu,Uniunea Artiștilor
Plastici din România, Filiala Suceava în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” au organizat pe 4
decembrie 2015 colocviul cu tema :” Aspecte psihopedagogice privind dezvoltarea aptitudinilor în
domeniul artelor plastice”. La acest colocviu doamna inspector a susținut un referat pe aceeași temă și
doamna profesor Camelia Rusu-Sadovei a susținut comunicarea științifică :” Patrimoniul în învățământul
vocațional de artă”. Colocviul s-a finalizat cu o expoziție a profesorilor de arte vizuale din județul
Suceava.
 „Salonul profesorilor de artă vizuală”,expoziție de pictură, grafică și tapiserie, organizată la
Complexu Iulius Mall în perioada 6 decembrie 2015- 5 ianuarie 2016, cu participarea profesorilor de
educație vizuală din județul Suceava.
 „Dascăl și artist”, expoziția profesorilor de arte vizuale din județul Suceava organizată la Galeria de
Artă din Rădăuți, februarie 2016 și Casa de Cultură din Gura Humorului.
Promovarea ofertei educaționale de către profesorii catedrei constituie o constantă importantă a
activității educative.
Concurs de creativitate pentru copii: „ Voi fi și eu artist” desfășurat în perioada ianuarie-aprilie
2016. Doamna profesor Camelia Rusu Sadovei și doamna inspector Loredana Ceică au participat la
organizarea și jurizarea etapei zonale ce a avut loc la Vatra- Dornei, în luna februarie 2016.
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Colaborări şi parteneriate
În cadrul activităţilor cu caracter curricular şi extracurricular, am derulat o serie de contracte,
parteneriate şi convenţii de colaborare, concretizate în rezultate materiale sau aprecieri deosebite pe care
partenerii noştri le-au exprimat în diferite momente. Asfel, în urma acestor colaborări cu:








Muzeul Bucovinei, Suceava
Universitatea ”Ștefan cel Mare”Suceava
Biblioteca "I.G.Sbiera" Suceava
Organizatia „FARA”, Suceava
Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu si Consiliul Elevilor
Directia Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului a jud.Suceava și Centrul de
plasament “Mihail și Gavril”, Solca, jud.Suceava.
Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” și Azilul de bătrâni, din com.Bogdănești și azilul de
bătrâni din comuna Groși.

Câteva dintre acţiunile catedrei de arte vizuale:











Sesiuni de comunicări în cadrul Bibliotecii „I.G.Sbiera” şi USV Suceava
Parteneriat educațional de tip voluntariat cu organizația „FARA”
Parteneriat de tip voluntariat pentru căminele de copii.
Parteneriat de tip voluntariat cu căminele de bătrâni.
Promovarea ofertei educaționale în grădinițele din județ..
Colaborare cu City Shop Suceava în cadrul proiectului „Târgul de Crăciun”.
Parteneriat educațional : „Lectura altfel” în parteneriat cu „.Centrul Cultural pentru Promovarea
Valorilor Bucovinene” și „Colegiul Aleandru cel Bun” din Gura Humorului
Excursii de documentare.
Expoziții ale elevilor și profesorilor.
Vizita elevilor în spațiul muzeal al orașului.

Programe şi proiecte
Ca o preocupare permanentă a noastră avem în vedere depistarea şi atragerea cât mai multor copii
talentaţi in învăţământul vocaţional de specialitate și pentru aceasta am organizat la nivel județean
Concursul ” Voi fi și eu artist”, ediția a III a, februarie 2016, faza județeană. La această ediție au
participat elevi ai claselor a VIII- a din întregul județ.Cu ocazia “Zilelor Colegiului”, 25 de ani de
aniversare, în cadrul Simpozionului de comunicări, doamna profesoară Ceică Loredana a prezentat
referatul: “ Activitatea extracurriculară a profesorilor de arte”,iar doamna profesor Camelia RusuSadovei a prezenatat referatele: “ In memoriam Ion Carp Fluerici” și “Semne în timp”.Doamna profesoară
Oana Miron a prezenatat referatul :”Patrimoniul cultural dincolo de granițe”.
În cadrul activității organizate de Hipermarketul “Auchun” pe tema încălzirii globale, a avut loc
o acțiune cu tema cu : “Să reducem emisiile de dioxid de carbon” ,realizată în colaborare cu catedra de
franceza prin prezența doamnei profesor Petronela Munteanu și catedra de arte vizuale prin prezența
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domnului profesor Cătălin Chifan, care a participat cu o expoziție de grafică și pictură a elevilor
Colegiului de Artă “C.Porumbescu”.Biroul Franacez în colaborare cu Catedra de arte vizuale și catedra de
franceză a Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu”,având parteneri Colegiul Național ”Mihai
Eminescu” și Casa Prieteniei au organizat un eveniment cultural la care elevii Colegiului de Artă au
participat cu o expoziție de grafică și pictură.
Proiectele educaţionale derulate împreună cu alte instituţii şi unităţi şcolare s-au concretizat în:


La CONCURSUL ”ŞTEFAN LUCHIAN” BOTOŞANI, ediția a IX a ianuarie 2016, au participat
elevii claselor de plastică din cadrul Colegiului de Artă” Ciprian Porumbescu”.
 La CONCURSUL NAȚIONAL DE PICTURĂ „ ALEXANDRU CIUCURENCU”, ediția
a
XXV-a, 27 noembrie 2015, au fost evidențiați următorii elevi de la Colegiul de Arta C. Porumbescu:
Premiul III -Fercal Loredana clasa a VI-a , profesor îndrumator: Iulian Asimionesei.
Premiul II - Cepuch Catalina, clasa a IX a, profesor îndrumator : Cătălin Luca.
 La CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE EDUCAȚIE PLASTICĂ „MAGIA TOAMNEI „
ediția a IV a , Timișoara , octombrie- noembrie 2015
Premiul I – Costandache Emilia, clasa a III a, profesor îndrumător Raluca Schipor.
 La CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE GRAFICĂ „ GHEORGHE NAUM”, ediția a XXI
a,3 noembrie 2015, Brăila
Diplomă de participare : Marta Alexandrescu, clasa a X a E, profesor îndrumător Roxana Bliorțu
Mențiune : Rezniciuc Razvan, profesor Cătălin Chifan
 La CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE DESENE ALE COPIILOR:” The Slavonic Spring „
Lituania .
 Certificat de aprecierepentru eleva Stoenescu Anubis,clasa a IV a, profesorîndrumător Raluca
Schipor.
 La CONCURSUL INTERNAȚIONAL „Look and Learn” Marea Britanie
Premiul II – Filipiuc Ioana-Gabriela, clasa a VIII a , profesor îndrumător: Chișcă Irinel
 La CONCURSUL INTERNAȚIONAL „AFIȘE PENTRU PACE”, faza județeană:
Marele premiu: Araujo Regado Guilherme , clasa a VII a B , profesor Raluca Schipor.
Premiul I: Magdalena /Drăgoi , clasa a VI a B, profesor Raluca Schipor.
Premiul II: Croitor Evelina ,clasa a VII a B, profesor Raluca Schipor
Mențiune: Diana Bologa, clasa a VII a B, profesor Raluca Schipor.
Mențiune: Buliga Erica și Chitic Andreea, din clasa a VI a B, professor îndrumător Iulian
Asimionesei
Mențiune: Toma Ungureanu, clasa a VII a B, profesorîndrumător Pușa Pîslaru.
Mențiune: Anton Ștefania, clasaa V a, profesor îndrumător Irinel Chișcă.
 La CONCURSUL REGIONAL: „ Călător prin Univers” ediția a IV a , școala Gimnazială nr. 3 ,
Lupeni, Jud. Hunedoara.
Premiul I : Ciprian Costandache,clasa a IX a, profesor îndrumător Pușa Pîslaru
Premiul I: Emilia Costandache, clasa a III a, profesor îndrumător: Raluca Schipor
Parteneriate:
 Acordul de parteneriat între Colegiul de Artă C.Porumbescu și Școala Gimnazială nr.3, Lupeni, jud.
Hunedoara (încheiat de profesorRaluca Schipor).
 Acordul de parteneriat între Colegiului de Artă și Școala Gimazială nr. 27, Timișoara( încheiat de
profesor Raluca Schipor).
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Acordul de parteneriat între Colegiului de Artă și Liceul de Arte „George Georgescu”, Tulcea încheiat
de profesor Cătălin Luca).
Acordul de parteneriat între Colegiului de Artă și Liceul de Arte „George Georgescu”, Tulcea
(încheiat de profesorRoxana Bliorțu).

Activități extracurriculare














În cadrul SIMPOZIONULUI „ Bucovina File de Istorie”, doamnele profesoare : Camelia RusuSadovei și Roxana Bliorțu au prezentat materialul intitulat: „Educația pentru patrimoniul cultural în
învățământul preuniversitar” ( octombrie 2015).La acest eveniment au participat și elevii claselor XXII –conservare și restaurare bunuri culturale.
Elevii Colegiului de Arta Ciprian Porumbescu au beneficiat de vizite la muzeele din Suceava si la
vernisajele expozitiilor organizate in muzee. Ca exemplu, amintim de participarea elevilor la
vernisajul expozitiei realizate in cadrul proiectului international : „Sa ne pastram trecutul pentru a ne
crea viitorul”, expozitie cu titlul :”Interferente etnografice.
Participare la Simpozionul Internațional de Pictură și Design, Iacobeni 2015,ediția a IVa a domnului
profesor Niculai Moroșan.
Expoziția U.A.P, intitulată: „ ANUALA”din 26 ianuarie 2016, la care au participat domnii profesori
membri U.A.P: Camelia Rusu -Sadovei, Iulian Asimionesei, Niculai Moroșan, Raluca Schipor.
În cadrul proiectului transfrontalier româno-ucrainian „Dialoguri artisitce”, domnul profesor Niculai
Moroșan a coordonat proiectul și a realizat și concepția grafică pentru albumul cu același nume.
La Anuala de Arhitectură Iași, 2015 domnul profesor Doru-Florin Deacu a participat cu proiecte de
arhitectură ale elevilor Colegiului de Artă „C.Porumbescu” la: „Expoziția claselor de arhitectură din
colegiile de artă și tehnice din Moldova” ( Iași, Bacau și Suceava) deschisă în foyerul Teatrului
„Luceafărul” din Iași, în ziua de 22.10.2015.
” București, Capitala liniilor de fugă”, expoziție organizată la Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană
și Peisaj, domnul profesor Doru- Florin Deacu, a participat ca organizator.
Zilele Culturii Urbane La „Centru de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj” a avut loc conferința
cu tema: „Patrimoniul arhitectural românesc din afara granițelor țării” august 2015, la care domnii
profesori: Ion Andriu și Doru-Florin Deacu au participat ca organizatori.
La colocviu „ Nicolaie Porumbescu- Omul și Arhitectura” din cadrul Zilelor Universității Tehnice
„Gheorghe Asachi din Iași, domnul profesor Ion Andriu s-a prezentat cu un referat.
Participare la Trienala de Arhitectură „East Centric” ediția 2016, București a domnului profesor
Ion Andriu, vicepreședinte al Ordinului Arhitecților din Romania.

Expoziții personale și de grup:





Expoziția „Dialog” de la Muzeul de Artă Ion Irimescu, Fălticeni, februarie 2016, unde domnul
profesor Călin Baban a participat cu o expoziție personală.
Expoziția „Mozaic Plastic” de la Palatul Parlamentului București, expoziție de grup , domnul profesor
Călin Baban a participat cu lucrări în expoziție.
Expoziția profesorilor de arte vizuale: „Dascăl și artist”, la care au participat profesorii: Ceică
Loredana, Camelia Rusu -Sadovei, Chifan Cătălin, Iulian Asimionesei, Niculai Moroșan, Oana Miron,
Roxana Bliorțu.
Expozția :"Maeștri și discipoli”, organizată la „Galeriile Artă” din Iași, domnul profesor Chifan
Cătălin a participat cu lucrări în expoziție.
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Expoziția „Anuala”, expoziția membrilor U.A.P, participanți profesori membri U.A.P: Raluca
Schipor, Moroșan Niculai, Camelia Rusu-Sadovei, Iulian Asimionesei, Pușa Pîslaru.
Expoziția de pictură și grafică intitultată „Metamorfoze”a clasei a XI a B, organizată la Biblioteca
I.G Sbiera , profesori coordonatori: Pușa Pîslaru și Iulian Asimionesei.
Expoziția itinerantă „Istoria minorităților –o abordare cultural artistică a diversității”, eveniment
cultural artistic la care au particiat domnii profesori: Iulian Asimionesei, Niculai Moroșan, Pușa
Pîslaru și Camelia Rusu- Sadovei.
Expozția din tabăra „Sucevița” organizată la Muzeul Bucovinei de profesor Pușa Pislaru și Camelia
Rusu- Sadovei.
Expozțtia din tabăra „Călinești -2014”- organizată de Consiliul local și Complexul Muzeal
Bucovina, unde au expus domnii profesori: Iulian Asimionesei, Camelia Rusu- Sadovei și Pușa
Pîslaru, Mircea Daneasa.
Expoziția de pictură și grafică a claseia IV a A, intitulată :”Povești la gura sobei”, organizată la
Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene, profesorii îndrumători :Roxana Bliorțu și Cristina
Melinte, decembrie 2015.
Expoziția de grafică și pictură din 16 decembrie 2015, eveniment organizat și desfășurat în incinta
Observatorului Astronomic în colaborare cu U.S.V și Casa de Cultura a Studenților Suceava, profesor
organizator Raluca Schipor.
Expoziția de grafică și pictură „Magia artei”, 21 Decembrie 2015, Bblioteca Bucovinei I.G. Sbiera.
Evenimentul a fost oranizat de „Asociația Young Artists Academy” și catedra de arte vizuale prin
prezența domnișoarei profesor Raluca Schipor oferind și un program artisitc susținut de tenorul Sorin
Ursan Delaclit și diverși soliști printre care și elevi ai claselor de muzică aparținând Colegiului de Artă
”Ciprian Porumbescu”.

Excursii de documentare:



Domnul profesor Iulian Asimionesei a organizat o excursie documentară la Sibiu si Alba –Iulia , luna
octombrie 2015.
Doamnele profesoare Roxana Bliorțu și Camelia Rusu -Sadovei au organizat o excursie documantară
cu clasele a IX a E si a X a E- consevare /restaurare bunuri culturale, octombrie 2015: „Obiective de
Patrimoniu Mondial UNESCO din jud. Suceava” .

Ateliere





Noaptea cercetătorilor:” Atelier de creație”, doamna profesor Camelia Rusu -Sadovei a participat ca
profesor îndrumător.
Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene în colaborare cu Colegiul de Artă” C.Porumbescu”
și Colegiul „Alexandru cel Bun”, Gura Humorului, au organizat o activitate a cercului de lectură
”Lectura altfel” sau „ Lectura în locuri neconvenționale și workshop și comunicare :” Cartea ca obiect
de patrimoniu“. Evenimentul a fost organizat de doamnele profesoare de limba și literatura română,
Muscă Manuela, Gotcu Ortenzia și Pintilie Mariana si doamnele profesoare Camelia Rusu- Sadovei și
Roxana Bliorțu.
„Zilele Colegiului- 25 de ani de Sunet și Culoare”, doamna Loredana Ceica a susținut, în cadrul
Simpozionului de Comunicări, referatul: ”Activitatea extracurriculară a profesorilor de arte” ; doamna
profesor Camelia Rusu -Sadovei a prezentat referatele: „Ion Carp Fluerici- In memoriam”,și „Semne
în timp”, iar colectivul catedrei de arte vizuale a organizat expoziția elevilor de la secțiile de design,
arhitectuă, pictură și consrvare-restaurare bunuri culturale pe holurile Colegiului de Artă , corpul A.
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La „Târgul de Crăciun”,ediția a VIa ,eveniment organizat de Colegiul de Artă în colaborare cu
Consiliul Elevilor și Shopping City Suceava, cu sprijinul Asociației de Părinți și Absolvenți ai
Colegiului de Artă ”C. Porumbescu” au participat ca voluntari elevii colegiului și profesorii
coordonatori : Roxana Bliorțu, Oana Miron, Camelia Rusu- Sadovei, Raluca Schipor, Cătălin Chifan .
 În incinta Colegiului de Artă , corp B etajul II si parter a avut loc un workshop intitulat
„SGRAFITTO”, realizat de elevii claselor: a X a E, ,a XI a E si a X a B și profesorii îndrumatori
Narcis Tabarcea și Camelia Rusu-Sadovei. Workshopul s-a finalizat cu realizarea a două lucrări
monumentale pe pereții interiori ai Colegiului de Artă.
 În luna noembrie a avut loc un workshop si o lecție de documentare despre miniatură și
cartea
veche la biblioteca I.G. Sbiera, cu clasa a X a E, profesori îndrumători: Camelia Rusu-Sadovei și
Roxana Bliorțu..
 Atelier de măști pictate” eveniment organizat de restaurantul Mc’Donald’s în parteneriat cu Colegiul
de Artă „Ciprian Porumbescu”, unde elevii au avut ocazia să-și dovedească măestria și creativitatea
pictănd „măști” de Holloween.
 La evenimentul cultural „Trăiri pe portativ” organizat de Asociația „Young Artists Academy” în
colaborare cu Biblioteca județeană ” I.G. Sbiera” și Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”,
doamnele profesoare Roxana Bliorțu și Camelia Rusu- Sadovei au facut prezentarea ofertei
educaționale și au participat cu o expoziție de grafică și pictură a claselor a IX a și a X a E, conservare
și restaurare bunuri culturale.
Preocupările fiecărui membru al acestei catedre se împart şi către activitatea profesională artistică,
domeniu care nu trebuie neglijat atunci când realizăm evaluarea activităţii acestora, constituind adevărate
colocvii deschise elevilor noştri şi publicului larg. Pe lângă activitatea la catedră, activitatea în atelierul
personal se reflectă în evenimentele şi competiţiile artistice la care catedra de arte vizuale a luat parte.
Considerăm că activitatea desfăşurată pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2015-2016 a
însemnat și consemnat o activitate bogată, cu rezultate bune şi foarte bune care ne obligă pe mai departe
la ridicarea nivelului obiectivelor noastre.
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ACTIVITATEA EDUCATIVA
Activitatea comisiei diriginţilor:
Nr.
Crt.

Titlul activităţii

1.

Informare tematică

2.

Arta esenței

3.

Drepturile copilului

4.

Proiecte europene

Tipul

Responsabil

dezbatere

Prof. Rîșca
Cristina
Lecţie deschisă Prof. Dr.
Chifan Cătălin,
Consilier
psihopedagog
Popescu
Nicoleta
Referat,
Prof. Rîșca
dezbatere
Cristina, prof.
Dăscăliuc
Anca
Diseminare,
Prof. Dr.
dezbatere
Munteanu
Petronela

Clasa

Data

-

8.10.2015

XI E

18.11.2015

VA, VI
B

4.12.2015

-

22.01.2016

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR
Responsabil CSE – Prof. Țolca Doinița Felicia
Preşedinte CSE- elev Zhang Sabrina – cl. a IX-a C
Nr.
Activitatea
Data
Tipul activităţii
crt.
desfăşurării
5.11.2015
Balul bobocilor
1.
O scară a tinerelor talente
2.

1 Decembrie – Ziua
națională a României

27 .11. 2015

3.

Târgul de Crăciun

10-13.12.2015

Responsabil /
colaboratori
Prof. Hrețcanu Ciprian, prof.
Moroșan Niculaie
Flim – interviu, Prof. Cardaș Liliana/ prof.
program artistic Ianoș Valentin, Gorea Petru,
Buzuleac Ioan
Proiect umanitar Prof. Țolca Doinița Felicia,
prof.Rusu Sadovei Camelia/
prof. Buraciuc Iulia

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
Preşedinte „Asociaţia de Părinţi și Absolvenți ai Colegiului de Artă” – Răcilă Doralin
Nr.
Activitatea/
Data
Tipul
Responsabil/
Rezultate obţinute
crt. proiectul/ acţiunea
desfăşurării activităţii
colaboratori
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1.

Târg de Crăciun

10-13
decembrie
2015

2.

Zâmbet de copil

Decembrie
2015

Nr.
Crt.
1.

2.

3.

4.

Tema
O echipă de succes:
școală, familie,
comunitate
Violența în școală –
o proiecție a
violenței domestice
Maturizare în
gândire și decizii
înțelepte
Climatul afectiv al
familiei și
personalitatea
elevului

Valorificarea
obiectelor
realizate de
elevi și
donarea
banilor către
copiii
centrului
maternal și
copiii cu
autism ai
Organizației
“Copilul din
soare”
Acţiuni de
caritate

Herghelegiu
Iuliana- APA
ai Colegiului/
Shopping City
– marketing
manager Anca
Ciutac

Donații către copiii
centrului maternal,
Organizația“Copilul din
soare” a copiilor cu autism

Prof. Țolca
Doinița
Felicia/
Centrul
Maternal
Suceava

Donații ale elevilor clasei a
VIII a B către copiii sub 3
ani din Centrul Maternal
Suceava

LECTORATELE CU PĂRINŢII
Măsuri/acțiuni
Responsabil/ colaboratori

Data
desfăşurării
9.10. 2015

Informarea părinţilor
Dezbateri

Prof. Dr. Munteanu
Petronela

Vizionări de materiale ppt
Dezbateri

Prof. Roman Sabina

5.11.2015

Prof. Buraciuc Iulia
Psih. Popescu Nicoleta

11.12.2015

Prof. Istrate Elena

26.01.2016

dezbateri

Aplicarea de chestionare
dezbatere

PROGRAME/PROIECTE EDUCATIVE DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI NONFORMALE –
REZULTATE, IMPACT, BENEFICII – EXEMPLE.

Nr.
crt.

Programe/ proiecte

Rezultate
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Impact

Beneficii
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1.

“Sfântul Nicolae, ocrotitorul
copiilor”

37 de elevi din
Centrul de plasament
“Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavril”
Solca
au
fost
implicați
în
activitățile recreative,
cultural-educative,
primind daruri oferite
de elevii colegiului cu
ocazia Sărbătorilor de
iarnă

60 de elevi au
înţeles că sunt și
copiii cu nevoi
speciale care au
nevoie
de
afecțiune, îngrijire
și atenție, că scopul
este de a-i integra
printre ei

Sensibilizarea elevilor
cu privire la situaţiile
sociale deosebite din
prejma lor

REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURSURILE EXTRAŞCOLARE (ETAPELE
NAŢIONALE/INTERJUDEŢEANE/REGIONALE) CONFORM CAEN/2014
Nr.
crt.

Denumirea
concursului/festivalulul și
poziția
(Conform CAEN /2015)

I

II

Premii obţinute
III
M

-

-

-

-

PS
-

PROIECTE DESFĂŞURATE ÎN PARTENERIAT CU ALTE UNITĂŢI ŞCOLARE, ONG - URI,
ASOCIAŢII, PARTENERI EDUCAŢIONALI, INSTITUȚII DUPĂ CUM URMEAZĂ:
a. Educație rutieră – exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente
organizate/desfășurate, patrule de educație rutieră, cercuri, acțiuni în parteneriat cu Inspectoratul
Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean al Jandarmeriei.
Titlul programului/ Scurtă descriere Organizator Perioada de
Nr. de
Parteneri
proiectului/campani
implementare beneficiari
ei
b. Prevenirea traficului de persoane - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente
organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni
în parteneriat cu Agenţia Naţională de Luptă Împotriva Traficului de Persoane
Titlul programului/
Scurtă descriere Organizator Perioada de
Nr. de
Parteneri
proiectului/campaniei
implementare beneficiari
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Proiectul
„Exploatarea ucide
suflete!

Campanie împotriva
violenței în familie și
susținerea drepturilor
copilului

Proiectul a
informat elevii
asupra diverselor
forme de trafic
de persoane şi a
întărit capacitatea
de autoprotecţie
a tinerilor la
ameninţările
acestui fenomen
Campania are ca
scop informarea
elevilor asupra
drepturilor pe
care le au, asupra
protecției din
partea diferitelor
instituții ale
statului

ANITP
Colegiul de
Artă “Ciprian
Porumbescu”
Suceava

ianuarie –
iunie 2016

Colegiul de
Noiembrie
Artă “Ciprian 2015 Porumbescu” februarie 2016
Suceava

“Serbările
normalității celebrarea unei
normalități care
exclude ți condamnă
violența domestică,
traficul de persoane și
lipsa egalității de
șanse”

Direcţi
600 de elevi
şi cadre
didactice

120 elevi

ANITP
Suceava

Psiholog
Popescu
Nicoleta
ANITP
Suceava

În cadrul
Agenția
Au
Octombrie –
Guvernul
campaniei au
pentru
participat
decembrie
României,
avut loc
“Egalitate de 2015
elevii
Fondul
dezbateri care au Șanse între
claselor a X
European
ca scop
Femei și
a A și a IX
POSDRU
conștientizarea la Bărbați”
aD.
2007-2015,
nivel local, a
principiilor
egalității de
șanse și a
problematicilor
violenței
domestice și a
traficului de
persoane.
c. Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice - exemple concrete de acțiuni,
campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea
diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat cu Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere
Antidrog Suceava
Titlul
Scurtă descriere
Nr. de activități
Nr. de
Observații
campaniei
beneficiari
-
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d. Apărare și protecție civilă - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente
organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni
în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava.
Scurtă descriere Organizator
Titlul programului/
Perioada de
Nr. de
Parteneri
proiectului/campaniei
implementare beneficiari
„Simulare în caz de
incendiu”

În cadrul
acțiunii
organizate au
fost efectuate
exerciții de
alarmare în caz
de incendiu în
clădirea B a
colegiului,
pentru ambele
schimburi, elevii
fiind dirijați
către ieșirile de
urgență într-un
timp cât mai
scurt.

Colegiul de
Anul şcolar
Artă „
2015– 2016
Ciprian
Porumbescu”

600 şi 30
profesori

ISU
„Bucovina”
Suceava

23.11.2015

e. Respectarea drepturilor copilului - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente
organizate/desfășurate pentru respectarea și promovareadrepturilor și responsabilităților
copiilor/tinerilor, prevenirea exploatării copiilor prin muncă, acțiuni în parteneriat cu Direcția
Generală de Asistență și Protecția Copilului Suceava, ong-uri etc..
Nr.
Titlul proiectului
Scurtă descriere
Organizator
Perioada de
crt.
desfăşurare
1.
Proiectul oferă elevilor Colegiul de Artă Noiembrie
–
Să acceptăm
posibilitatea
să
vorbească,
să
„Ciprian
decembrie
diferenţele dintre noi,
se asculte unii pe alţii, să Porumbescu”
2015
conştienţi fiind şi de
caute ei înşişi soluţii şi Suceava
asemănările existente
alternative,
acceptând
comunicarea ca sursă de
întreţinere a relaţiei pozitive
cu sine şi cu ceilalţi
f. Protecția consumatorului - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente
organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu Oficiul pentru Protecţia Consumatorului cu DSV. etc.
Titlul
activităţii
-

Scurtă descriere
-

Organizator Perioada de
implementare
-
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beneficiari
-

Parteneri
-
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g. Voluntariat, sănătate și igienă - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente
organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu Societatea de Cruce Roşie, Direcţia pentru Sănătate
Publică etc.
Titlul
Scurtă descriere
proiectului

Perioada de
Nr. de
Parteneri
implementare beneficiari

Casa lui
Patrocle

Noiembrie –
decembrie
2015

Proiectul a avut ca scop
sensibilizarea elevilor

120 elevi
implicați în
donarea de
fonduri și
hrană, 10
profesori ai
Colegiului

Adăpostul de
câini
comunitari,
Asociația de
protecție a
animalelor
Proanima

Impactul /
rezultate
obţinute
Din donațiile
elevilor și
profesorilor a
fost cumpărată
hrană pentru
cățeii de la
Adăpostul de
căței
Elevii au
realizat
prezentări
postere și afișe
tematice

Noiembrie –
70 de
Profesorii
Adoptă un Proiectul include activități
decembrie
elevii din diriginți
stil de viaţă tip dezbatere cu tema
necesităţii adoptării unui stil 2015
clasele aVdurabil
de viaţă responsabil,
a A, a
informarări ale copiilor cu
VIII-a B, a
privire la rolul alimentaţiei
XI-a D
în dezvoltarea fizică şi
mentală, formarea unei
atitudini pozitive faţă de
sport şi de adoptare a unui
comportament sănătos
privind mişcarea zilnică
susţinută
 Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii (educaţia pentru mediul înconjurător, educaţia
pentru schimbare şi dezvoltare, educaţia pentru democraţie şi drepturile omului, educaţia pentru
timp liber, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru mass-media, educaţia economică şi
antreprenorială etc.) – exemple concrete și o scurtă descriere a impactului/ rezultatelor obținute.
Titlul
Scurtă descriere
Perioada de
Nr. de
Parteneri
Impactul /
proiectului
implementare beneficiari
rezultate
obţinute
Septembrie
40 de elevi Organizația
Informarea
Fiecare copil Proiectul vine în
sprijinul
elevilor
2015iunie
ai
claselor
“Salvați
corectă din surse
contează
claselor de liceu pentru 2016
a 12 a
copiii”
autorizate
a înțelege importanța
sănătății, respectând
normele de igienă, a
unei educații sexuale
corecte
Activitățile propuse
Anul şcolar
350
Univ. “Ștefan Expoziții de
Elevii din
2015– 2016
de elevi
cel Mare”
grafică și pictură
atelierele de la implică elevii de la
specialitățile
Arte
(beneficiari
Suceava,
Observator
plastice și Muzică
direcți)
Casa de
Concerte de
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Cultură a
colinde
Studenților
Observatorul Recitaluri
Astronomic și
Planetariul
USV
“Susține igiena Realizarea unor lucrări
care ilustrează
de nota 10!”
semnificația și
importanța igienei,
precum și modalități
de combatere a
virusurilor și
bacteriilor


23 elevi ai
clasei a IV
aB

Domestos /
MECS

Desene ale
elevilor de clasa
a IV a

Evenimente din Calendarul activităţilor educative – exemple: Zilele școlii, Ziua Educației, Ziua
Națională a României etc.

Nr. Titlul activităţii
crt.
1.
1 Decembrie – Ziua națională a
României

2.

16.09 –
30.11.2015

Scurtă
prezentare
Film –
interviu,
program
artistic
dezbatere

Data
desfăşurării
27.11. 2015

Zilele colegiului / „25 de ani de Evenimentele
propuse au fost
sunet și culoare”
diverse:
9-11.12. 2015
concert festiv,
susţinut de
foşti şi actuali
profesori ai
şcolii,
„Feerii de
Iarnă”, concert
- recital
susţinut de
elevii şi
profesorii de la
Colegiul de
Artă, expoziţia
de picturăa
elevilor de la
clasele a IV-a,
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Rezultate
Conștientizarea elevilor de
importanța evenimentelor
istorice în viața unei națiuni,
de cunoașterea semnificațiilor
acestora și de impactul asupra
evoluției ulterioare a unei
națiuni
Angrenarea în activități a
elevilor, a foștilor profesori,
promovarea
imaginii
colegiului în comunitate

Colegiul de Artă”Ciprian Porumbescu” Suceava

a XI-a.



Activităţi pentru timpul liber: exemple de excursii, excursii tematice, tabere tematice, activități și
evenimente out-door, școli de vară, simpozioane – organizare, participare, beneficiari.
Nr. Denumirea activității de timp liber Număr de elevi participanți Număr de cadre didactice
crt.
(părinți participanți)
1.
Să ne cunoaștem patria (excursie)
35
3
2.
Pe cărările patriei (excursie)
50
4
3.
2
Patrimoniu mondial UNESCO – 50
mănăstirile din jud. Suceava
(excursie)
4.
3(2)
Gala de Crăciun – Cantus Mundi, 42
Iași, Moldova (concert)
5.
3(2)
Seri de colinde la Palatul 21
Roznoveanu, Iași (concert)
6.
4
Simpozionul “Bucovina – file de 30
istorie” – secțiunea „Conservare și
patrimoniu” – expoziție postere
7.
”Colinde și cântece în engleză” 49
2 (20)
(expoziție de grafică și pictură)
8.
„Magia artei”( expoziție de grafică 14
2 (10)
și pictură)
9.
“Colind de Crăciun”, ediția a V a, 20
1
Campania “Șanse egale pentru toți”,
(concurs) / locul I, secțiunea Liceu
10. “Concert de Crăciun”, Parohia 15
3
Romano
Catolică
“Sf.Ioan
Nepomuk”
 Exemple de activități de diseminare a activității educative: articole, afișe, bloguri, site, fotografii
(precizați adresele respective).
Articole publicate în presa locală, pagini web, postări pe site-urile unor instituţii etc.




https://www.monitorulsv.ro/Local/2015-12-08/Colegiul-de-Arta-Ciprian-Porumbescu-aniverseaza-unsfert-de-secol-de-existenta
https://www.monitorulsv.ro/Local/2015-12-18/Recital-de-pian-la-Colegiul-de-Arta-CiprianPorumbescu#recital
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/sarbatori-de-iarna-la-iasi-editia-2015/138578/
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CABINETUL PSIHOPEDAGOGIC
În semestrul I, activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică s-a axat pe nevoile
beneficiarilor- elevi, parinţi, profesori, în acord cu obiectivele specifice: asistenţă psihopedagogică,
asistenţă psihologică, facilitarea deciziei pentru carieră.
La începutul semestrului s-au desfășurat, în cadrul orelor de dirigenţie, întâlniri cu elevii în
vederea prezentării specificului activităţii profesorului psiholog, realizându-se lecţii interactive despre ce
este şi ce nu este profesorul psiholog, despre situaţiile în care elevii se pot adresa acestuia. De asemenea,
tot la începutul semestrului s-au derulat lecţii în vederea orientării şcolare şi profesionale a elevilor din
clasele terminale şi activități legate de pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat
şi a celor de sfarşit de clasa a VIII-a.
Profesorul psiholog a participat la două şedinţe cu părinţii elevilor din clasele a V-a B, a IX-a D, în
vederea prezentării specificului activităţii prof psiholog, aplicării de chestionare pentru identificarea
nevoilor de consiliere ale părinţilor. S-au aplicat chestionare de identificare a nevoilor de consiliere și
unui număr de 15 de elevi.
În ceea ce priveşte activitatea de consiliere individuală, s-au prezentat 24 de elevi cu următoarele
probleme :orientare şcolară si profesională ;emotivitate excesivă ;anxietate de performanţă; dificultăţi de
relaţionare intrafamilială;dificultăţi şcolare; dificultăţi de concentrare ; dificultăţi emoţionale ;
managementul timpului şi învăţării în pregătirea examenului de bacalaureat ;apatie şcolară, absenteism
şcolar ; manifestări depresive; evoluţie şcolară descendentă ; dificultăţi de adaptare ( clasa a IX-a)tulburări
de comportament.
Părinţii s-au adresat serviciilor cabinetului de asistență psihopedagogică în număr de 12, la
recomandarea domnilor profesorilor diriginţi/ d-nelor învățătoare pentru probleme ale elevilor legate de :
evolutie şcolară descendentă ; dificultăţi de concentrare ;dificultăţi şcolare ; manifestari depresive și
anxioase,tulburări de comportament ; probleme emoţionale ale copilului ;absenteism școlar.
Adresabilitatea profesorilor : 14 la număr, în special a prof diriginţi şi învătăţori, a mers în direcţia
semnalării problemelor copiilor, orientând părinţii şi elevii spre cabinet, dar şi în direcţia consultanţei
privind ora de dirigenţie. De asemenea, au fost prelucrate chestionarele privind opţiunile şcolare ale
elevilor din clasele a VIII-a.
Cabinetul de asistență psihopedagogică a propus și a realizat în semestrul I al anului școlar 20152016 trei proiecte educaționale la clasa IA, clasa a VIII-a B, clasa a VII-a A, scopul acestora fiind
dezvoltarea socio-emoțională a elevilor implicați.
În cadrul comisiei metodice ”Om și Societate”, prof Popescu Nicoleta a susținut o lecție
demonstrativă la clasa a X-a B, cu tema ” Atenția”.
Prof Popescu Nicoleta s-a ocupat și de pregătirea elevilor pentru bacalaureat la disciplina
Psihologie.
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BIBLIOTECA
În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, compartimentul – Bibliotecă - al Colegiului de Artă
„Ciprian Porumbescu” Suceava a desfăşurat următoarele tipuri de activităţi :
Activităţi cu caracter biblioteconomic
Activităţi de promovare a lecturii, a cărţii şi informaţiei
Activităţi de dezvoltare profesională continuă.
Activităţi cu caracter biblioteconomic :
 Distribuirea manualelor şcolare şi a celor de specialitate pe fişa fiecărui elev;
 distribuirea pachetelor cu rechizite şcolare pentru elevii cu situaţie financiară precară conform
Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea O. G. Nr. 33/2001
privind acordarea de rechizite şcolare;
 întocmirea planului managerial şi al planului anual de activităţi;
 asigurarea funcţionării bibliotecii în conformitate cu normele biblioteconomice în vigoare şi a
orarului stabilit;
 evidenţa zilnică a documentelor bibliotecii;
 verificarea şi evidenţa fondului de publicaţii al bibliotecii;
 elaborarea situaţiilor statistice ale bibliotecii;
 înscrierea elevilor şi a cadrelor didactice(până în prezent au fost înscrişi 850 de utilizatori activi)
 asigurarea împrumutului publicaţiilor la domiciliu şi la sala de lectură;
 urmărirea permanentă a restituirii la timp a cărţilor împrumutate;
 casarea manualelor deteriorate și a celor care nu mai corespund programei şcolare actuale;
 completarea bazei de date a volumelor din fondul bibliotecii;
 elaborarea listelor bibliografice şi punerea la dispoziţia utilizatorilor;
 recondiţionarea volumelor deteriorate;
 îndrumarea elevilor din clasele a XIIa pentru întocmirea lucrărilor de competenţă profesională;
 completarea colecţiilor de publicaţii în funcţie de cerinţele utilizatorilor.
În anul calendaristic 2014 au fost achiziţionate un număr de 423 volume provenite din achiziţie
directă din fonduri de la bugetul local în valoare de 8294,04 lei.
Donaţii : 142 volume (prof. Iulia Buraciuc, prof. Doina Grama, pr. prof. Ciprian Rusu, Prof. Cristi
Ruscior, Prof. Camelia Rusu-Sadovei).
Activităţi de promovare a cărţii, lecturii şi informaţiei:
 Proiectul „Primii pași pe tărâmul lecturii” - clasa pregătitoare A (prof. Înv. Primar Paula Șalar )
 Proiectul „Primii pași pe tărâmul cărților” - clasa pregătitoare B (prof. Înv. primar Dana Mitu )
 Proiectul „Toamna la bibliotecă” – clasa pregătitoare B (prof. înv. primar Dana Mitu )
 Proiectul „Povești cu pitici,, - clasa pregătitoare A (prof. înv. primar Paula Șalar)
 Proiectul „În așteptarea Crăciunului” –clasa I A (prof. Mariana Străchinescu)
 Proiectul „Dor de Eminescu” – elevii clasei a IXa A și a Va B, prof. Dana Trocin
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Proiectul „Să facem cunoștință cu Mihai Eminescu” clasa pregătitoare A (prof. înv. primar Paula
Șalar)
Activităţi de dezvoltare profesională continuă :
Perfecţionarea pregătirii profesionale prin participarea la cursurile şi întâlnirile de specialitate
organizate de instituţiile abilitate, precum și participarea la activităţi metodico- ştiinţifice și conferințe de
specialitate sunt constante ale activității doamnei bibliotecare Alina Papuc.


COMPARTIMENTUL CONTABILITATE
În semestrul I al anului şcolar 2015-2016 s-au efectuat plăţi de la bugetul local în sumă de
2.838.618 lei, din care 2.419.853 lei pentru plata salariilor ( inclusiv plata contribuţiilor aferente acestora),
160.480 lei pentru plata bunurilor şi serviciilor, 12.285 lei pentru plata burselor (de performanță, merit,
orfan și boală ) și 246.000 lei la capitolul investiții.
În cadrul cheltuielilor de personal, suma a fost cheltuită după cum urmează:
1.255.638 lei – salarii de bază,2.649 lei – alte sporuri , 216.499 lei – plata cu ora,426.738 lei – diferențe
salariale calculate conform sentințelor judecătorești,393.893 lei – contribuţia unităţii pentru asigurări
sociale de stat (pensii),9.235 lei - contribuţia unităţii pentru asigurări de şomaj,102.611 lei - contribuţia
unităţii pentru asigurări sociale de sănătate,3.149 lei – contribuţia unităţii la fondul de asigurări de muncă
şi boli profesionale,9.441 lei – concedii medicale plătite din CAS.
La capitolul de cheltuieli cu bunuri şi servicii, suma de 160.480 lei a fost cheltuită după cum
urmează:3.593 lei – furnituri de birou (agrafe, bibliorafturi, capsatoare, capse, CD-uri, corectoare, cub
hârtie, dosare, creioane mecanice, cutii arhivare, cutter, DVD-uri, etichete, foarfecă, folii protecție, hârtie
copiator, lipici, mape, marker, pioneze, pixuri, plicuri, registre, scoci, suport dosare, tuș, etc),7.357 leimateriale pentru curăţenie (bureți, capac toaletă, cloramină, coș gunoi, detergent pardoseli, lemn, geamuri,
detartrant, găleți, hârtie igienică, lavete, mănuși, mături, mop-uri, perii toalete, prosoape hârtie, saci
menaj, săpun lichid, saci aspirator, etc),37.800 lei – cheltuieli cu energia termică, energia electrică și gaze
naturale,7.209 lei – cheltuieli apă, canal,60 lei – cheltuieli cu benzina pentru motocositoare,12.254 lei –
transport cadre didactice, 3.112 lei – cheltuieli telefon, internet, poştă,4.113 lei – materiale cu caracter
funcţional (adaptor, carton și hârtie desen, cartuș, cataloage și coperți cataloage, cilindru, cretă, sfoară
albă, stick memorie, sursă calculator, toner imprimantă şi copiator, tuburi tempera, alcool etilic
laboratoare),40.673 lei – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (asistență software, servicii
monitorizare pază pe timp de noapte, plată fond handicap la bugetul de stat, găzduire site colegiu, avizare
autorizație de funcționare sanitară, servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, control medical
periodic și control psihologic, verificare centrală termică, documentații pentru situații de urgență,
materiale pentru întreţinere (aracet, balama, bandă izoleră, baterie robinet, becuri, bidinea, broască ușă,
cablu, cânepă, clești, coturi, cuie, diblu, disc flex, electrozi, foraiber, garnituri, holt-șuruburi, yală,
întrerupătoare, kit și suport radiator, lacăt, pensule, perii, prelungitoare, prize, racorduri, radiatoare,
robineţi, silicon, starter, ștecher, șuruburi, teu, trafalet, țeavă, zăvor, etc.),11.335 lei – reparații curente
(materiale reparații: amorsă, ciment, diluant, lac, nisip, oxid, vopsea),343 lei – medicamente și materiale
sanitare pentru catedra de sport,21.312 lei – obiecte de inventar (alimentator și acumulator sistem de
supraveghere, calculator, corp iluminat PSI, creion tensiune, cuier perete, dispozitiv tăiat țevi, dulap
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xerox, greble, hard disk , mingi volei, baschet și fotbal, mobilier școlar, monitoare, mouse, pistol spumă,
pointer pentru prezentare, stingătoare, suport montare videoproiector, ștampile, televizor ),9.423 lei –
cărţi bibliotecă,1.185 lei – pregătire profesională (curs management, formator și metodist),711 lei –
Protecția muncii și PSI (indicatoare ieșire urgență, dispozitiv de spart geamul, placă ieșire în caz de
urgență, placă direcții de urmat, set indicatoare avertizare, fișe instructaj SSM).
La capitolul cheltuieli de capitalsuma de 246.000 lei a fost cheltuită pentru achiziționarea unui
proiect tehnic reabilitare acoperiș și teren sport, cât și lucrarea de înlocuire învelitoare acoperiș corp B.
De la bugetul de stat s-au efectuat plăți în sumă de 208.051 lei, sumă care a fost cheltuită astfel
:22.407 lei cheltuieli cu salariile personalului didactic care a făcut parte din comisiile de admitere, atestat,
evaluare națională și bacalaureat,1.439 lei – cheltuieli cu deplasarea președintelui comisiei de
bacalaureat,25.534 lei – cheltuieli cu naveta elevilor,158.671 lei – cheltuieli cu bursele elevilor Republica
Moldova și programul ”Bani de liceu”.

În Domeniul Resurse, direcţiile principale de acţiune au vizat:
Realizarea, în condiţiile legii, a încadrării cu personal calificat, respectiv cu personal didactic auxiliar
şi nedidactic cu o pregătire corespunzătoare.
Modernizarea infrastructurii şi completarea dotărilor specifice fiecărei specializări (s-au achiziţionat
pupitre şi scaune pentru clasa pregătitoare, dulap vitrina-corp B, televizor-corp A, suporți montare
videoproiector, etc.).
Completarea bazei didactico-materiale a şcolii prin achiziţii destinate bibliotecii(s-au achiziţionat
cărţi, albume).
Asigurarea accesului și a siguranței personalului din colegiu.
Managementul resurselor umane a avut în vedere încadrarea la toate discilplinele cu personal
calificat. Au urmat cursuri de formare: doamna prof. Iftimiu Adriana, responsabilă cu formarea
continuă, doamna prof. Bejinaru Alexandra a participat la cursul” Dezvoltarea competentelor de leader
in managementul educational”, iar in luna noiembrie a urmat cursul PODCA, proiect derulat
prin Programul Operațional”Dezvoltarea Capacității Administrative”.
În domeniul Relaţiilor comunitare, direcţiile principale de acţiune au vizat:
Crearea de relaţii cu reprezentanţii Consiliului Local pentru o participare activă şi susţinută;
Continuarea parteneriatelor educaţionale cu instituţii locale, judeţene, intrejudeţene sau internaţionale;
Conştientizarea părinţilor privind responsabilitatea acestora prin implicarea activă în viaţa şcolii.
În acest sens toti învăţătorii şi profesorii diriginţi au acordat o importanţă aparte întocmirii
planificărilor cu suport educaţional pentru părinţi şi alegerii comitetelor de părinţi la nivelul fiecărei clase
precum şi realizării unei legături strânse cu familiile elevilor. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor a fost
convocat în data de 5octombrie 2015, ocazie cu care s-a prezentat Regulamentul de funcționare a Colegiului
de Arta, s-au ales reprezentanții părinților în Consiliul de Administrație. De asemenea, doamna trezorier
Iuliana Anastasiei de la Asociația de Părinți a citit darea de seamă cu privire la fondurile strânse în anul
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școlar precedent. Trebuie subliniată importanța acestui organism în viața școlii, care a susținut o serie de
acținuni, cum ar fi: Balul Bobocilor, Târgul de Crăciun.
Dezvoltarea parteneriatelor s-a concretizat prin organizarea numeroaselor activităţi în colaborare cu
diferite instituţii din municipiul Suceava: parteneriatele cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul de
Poliție Suceava, Consiliul Judeţean, Filarmonica de Stat Botoşani, Salvați Copiii, Observatorul, Biblioteca
Județeană ”I.G.Sbiera”, Muzeul Bucovinei, Universitatea ”Stefan cel Mare”, Suceava, Colegiul ”Alexandru
cel Bun”, Gura Humorului,
În domeniul Protecţiei angajaţilor şi elevilor, direcţia principală a vizat:
Asigurarea protecţiei unităţii de învăţământ, a elevilor, a personalului angajat împotriva accidentelor,
incendiilor şi calamităţilor naturale.
În acest sens s-au demarat o serie de activităţi specifice prin realizarea instructajelor privind
normele de protecţie a muncii pentru fiecare elev. În luna noiembrie 2015, s-a realizat o simulare de incendiu
la care a participat tot personalul angajat și elevii colegiului. De asemenea, s-au realizat controale din partea
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă(I.S.U.), din partea Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, precum şi
din partea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava.
În concluzie, semestrul I al anului şcolar 2015-2016 a reprezentat o perioadă de muncă intensă în
care s-a acordat o atenţie deosebită activitaţii didactice, notării ritmice şi finalizării situaţiei şcolare a elevilor.
Cu toate acestea există și câteva neajunsuri întălnite pe parcursul semestrului I: planificările calendaristice nu
au fost predate de către toţi profesorii la termenul stabilit, completarea unor cataloage a fost prea mult
tergiversată, schema orarăa fost afisată târziu pe usile sălilor de clasă, notarea deficitară la unele materii, note
şi medii greşite, planificarea orelor de consiliere și orientare, precum și lectoratele cu părinții nu au fost
predate la timp de către toți colegii, planificarea tezelor la unele clase nu a respectat termenul prevazut de
MECS, serviciul pe şcoală nu se respectă întotdeauna sau se efectuează cu superficialitate, condica nu este
semnată la timp de către unii colegi. În ceea ce priveşte numărul mare de absenţe al elevilor, deşi se
centralizează şi se raportează lunar la I.S.J., se constată o indulgenţă din partea unor profesori diriginţi care
nu au luat măsurile cuvenite în acest sens. Avertismentele pentru depășirea numărului de absențe nemotivate
au apărut în cataloage după un control riguros din partea conducerii colegiului. De asemenea constatăm cu
regret întîrzieri nepermise de la ore sau chiar lipsa nemotivata, discuţii interminabile pe holuri sau cancelarie,
convorbiri telefonice în timpul orelor. Sperăm că toate aceste neajunsuri pot fi remediate şi apreciem
strădania şi efortul fiecărui cadru didactic în dezvoltarea şi promovarea școlii printr-o gama variată de
activități și parteneriate, desfașurate în colaborare cu diferite instituții din țară și județ.
.
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