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Raport de  analiză asupra activităţii desfăşurate în anul şcolar 2015-2016
Semestrul al II-lea

În anul şcolar 2015-2016, preocuparea principală a cadrelor didactice şi a personalului  unităţii
a fost desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii optime în conformitate cu planurile cadru,
pentru dobândirea competenţelor cheie prevăzute în programele şcolare atât la disciplinele de
specialitate cât şi la disciplinele de cultură generală.

In domeniul managementului instituţional, principalele direcţii au fost:

Creşterea rolului şi responsabilităţii managerilor în organizarea, coordonarea şi eficientizarea
procesului instructiv– educativ prin activităţi de îndrumare şi control, rapoarte şi analize
prezentate în Consiliul de Administraţie;
Afişarea, prelucrarea metodologiilor privind desfăşurarea examenului de certificare a
competenţelor profesionale, a testării naţionale, a admiterii în liceu şi a bacalaureatului;
Detalierea fişei de evaluare, comunicarea modului în care trebuie realizaţi indicatorii şi
prezentarea documentelor care să ateste nivelul de realizare a indicatorilor în cadrul Consiliului
de Administraţie;
Proiectarea și elaborarea și CDŞ-urilor în raport cu interesele şi aptitudinile elevilor;
Creşterea prestigiului şi vizibilităţii colegiului.

La începutul anului şcolar 2015-2016 au fost înscrişi 903 elevi :
 La învăţământul primar au fost înscrişi 204 elevi
 La învăţământul gimnazial : 194 elevi
 La  învăţământul liceal : 505 elevi

Elevi rămaşi în anul şcolar 2015-2016: 901 din care:
 204 învăţământ primar
 196 învăţământ gimnazial
 501 învăţământ liceal

În domeniul curriculum-ului, direcţiile principale de acţiune au vizat:

Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev care să asigure
dobândirea competenţelor cheie europene prin utilizarea unor strategii didactice moderne şi
prin caracterul formativ al demersului didactic, asigurate printr-o comunicare logică şi
interdisciplinară;
Motivaţia participării cadrelor didactice şi a elevilor la programe de pregătire pentru
performanţă şcolară, educaţie formală şi informală;
Asigurarea accesului elevilor la cabinetul de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi
profesională;
Corelarea planului de şcolarizare cu opţiunile  şi interesele elevilor, ţinând cont de posibilităţile
de inserţie pe piaţa muncii sau de continuare a studiilor în învăţământul superior.
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În acest context, principala preocupare a cadrelor didactice în anul şcolar 2015-2016 a fost
parcurgerea integrală a materiei planificate.

Situaţia promovării elevilor în iunie 2016 a fost următoarea:

 La clasele I-IV din 204 elevi, promovaţi 204 , promovabilitate 100%
 La clasele V-VIII din 196 elevi, promovați 165, promovabilitate 85%
 La clasele IX-XII din 501elevi, promovaţi 433, promovabilitate 86%

În luna iunie 2016, la finalul anului școlar au fost declarați repetenți 3 elevi (1 elev gimnaziu și 2
elevi la liceu).

În urma examenului de corigenţă din luna august situaţia şcolară se prezinta astfel:
 La clasele V-VIII din cei 29 corigenți, au promovat 27 elevi, procent de promovabilitate 99%.
 La clasele IX-XII au promovat 65 elevi din 68 corigenți, procent de promovabilitate 87%.

Situaţia disciplinară a elevilor este reflectată în mediile la purtare acordate la sfârşitul semestrului
la II-lea:
 La clasele I-IV : 204 elevi au primit calificativul F.B. la purtare ;
 La clasele V-VIII : 2 elevi au avut nota scăzută la purtare la 6(șase)  din cauza absenţelor și a

comportamentului neadecvat ;
 La clasele IX-XII : 3 elevi au fost exmatriculați din cauza absenţelor ( un elev de clasa a XI-a

și doi elevi de clasa a XII-a);  1  elev a fost notat cu nota 3(trei) la purtare din cauza numărului
mare de absenţe, un elev cu nota 4 (patru) , iar patru elevi au fost notați cu nota 6(șase) la
purtare din cauza numărului mare de absenţe.

Situaţia rezultatelor obţinute de elevi la Examenele Naţionale
La Examenul de Evaluarea Natională 2016 s-au prezentat 47 elevi. Rezultatele pe discipline

sunt următoarele:
 Limba română: Sub 5 ( 1 elev)

Între 5,00 – 5,99 (7 elevi)
Între 6,00 - 6,99  (5 elevi)
Între 7,00 - 7,99  (10 elevi)
Între 8,00 - 8,99  (11 elevi)
Între 9,00 – 9,99 (12 elevi)

10,00 ( 1 elev)
 Matematica: Sub 5 (7 elevi)
Între 5,00 – 5,99 (7 elevi)
Între 6,00 - 6,99  (11 elevi)
Între 7,00 - 7,99  (9 elevi)
Între 8,00 - 8,99  (6 elevi)
Între 9,00- 9,99 (7elevi)

Comparativ cu anul şcolar 2014-2015 se constată un progres semnificativ a situaţiei școlare
atât la limba română cât şi la matematică, examene la care elevii au obţinut rezultate bune și foarte
bune.



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava

3

Admiterea absolvenţilor de clasele a VIII–a s-a realizat astfel:

 41 elevi au fost înmatriculaţi la Colegiul de Artă după cum urmează:
- 18 elevi la profilul muzică
- 10 elevi la arte plastice și decorative
- 10 elevi la profilul arhitectură și design
- 3 elevi la conservare - restaurare bunuri culturale.

 La repartiţia computerizată au participat 12 elevi:
- 1 elev la Colegiul Național ”Stefan cel Mare”
- 3 elev la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”
- 2 elev la Colegiul Economic” Dimitrie Cantemir”
- 1 elev la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”
- 3 elevi la Colegiul Național ”Petru Rareș”
- 1 elev la Colegiul de Industrie Alimentară
- 1 elev la Colegiul Tehnic ”Alexandu Ioan Cuza”.

Examenul de bacalaureat a reprezentat un alt moment important pentru elevii colegiului
nostru. În sesiunea iunie-iulie au promovat 102 elevi din cei 110 elevi prezentaţi, adică am
înregistrat o promovabilitate de 92,72 %.

 Medii între 6,00 - 6,99 (27 elevi) promovabilitate 26%
 Medii între 7,00 - 7,99  (36 elevi) promovabilitate 35%
 Medii între 8,00 - 8,99  (25 elevi) promovabilitate 25%
 Medii între 9,00 – 9,99(13 elevi) promovabilitate 13%
 Medii de 10,00              ( 1 elev) promovabilitate 0,1%
In urma examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie, din cei 18 elevi înscriși (3 elevi

din serii anterioare și 15 elevi din seria curentă) a promovat un singur elev din seria curentă. Deși s-au
înscris la examenul de bacalaureat sesiunea de toamnă, 3 elevi din seria curentă și doi elevi din seria
anterioară nu s-au prezentat.

Situaţia absolvenţilor de clasa a XII-a din Colegiul de Artă”Ciprian Porumbescu” se prezintă
astfel:

 53 absolvenţi sunt studenţi la facultăţi de profil artistic, arhitectură, arte plastice-design;
 24 absolvenţi sunt studenţi la facultăţi apartinând altor profile;
 3 sunt admişi la şcoli postliceale;
 1 este plecaţ la studii de specialitate în  SUA (de la clasa de arhitectura);
 1 este plecat in Anglia la munca;
 4 sunt angajati in câmpul muncii
 6 sunt plecați în străinătate;
 26 nu sunt cuprinși în nicio formă de învățământ.
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RAPORTUL  ACTIVITĂȚILOR  PE COMISII METODICE

I. COMISIA METODICA A ÎNVĂȚĂTORILOR

In semestrul al II-lea al anului școlar 2015-2016, comisia  metodică a învățătorilor a urmărit
atingerea obiectivelor propuse la începutul anului școlar în planul managerial,întreaga activitate
desfășurându-se în concordanţă cu programa școlară și planificările calendaristice .

S-a urmărit:

 Abordarea integrată a curriculumului la clasele pregătitoare, clasele I și a II-a;
 Proiectarea curriculară centrată pe competenţe;
 Aplicarea metodelor activ-participative;
 Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu manualul;
 Organizarea de activităţi extracurriculare;
 Elaborarea și aplicarea  testelor de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei nivele:
FB, B şi S.
Doamnele învățătoare 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.

Analizând rezultatele obtinute se constată că rezultatele pe transe de calificative sunt mult mai bune la
sfarsitul anului scolar decat la inceput. In majoritatea cazurilor se constata ca unii dintre elevii cu
calificative de bine au trecut la calificativul de foarte bine.

Elevii claselor a II-a și a IV-a au susținut evaluările naționale la Limba și literatura română și
Matematică. Rezultatele evaluarii la clasele a II-a si a IV-a au fost multumitoare, fiind comunicate
individual părinților  și realizând un program de măsuri individualizat.

Fiecare cadru didactic a realizat prtofoliul  învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare
clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi proiectarea unităţilor de
învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi formativă.

Membrii comisiei s-au implicat prin susținerea de lecții demonstrative, referate sau informări de
specialitate, astfel:

 prof. înv. primar Puiu Loredanaa susținut lecție demonstrativă  în cadrul comisiei metodice la
Comunicare în limba română  , la clasa I (martie 2016);
 prof. inv. primar, Raicu –Andreica Adinaa susținut lecție demonstrativă  în cadrul cercului

pedagogic, la Matematică Și Explorarea Mediului, Clasa a – II – a ;
 prof. înv. primar Cucoş Gabrielaa susținut lecție demonstrativă  în cadrul cercului pedagogic, la

opţionalul Sunet, Culoare, Cuvânt, Clasa a IV-a B;
 prof. înv. primar Melinte Cristina a prezentat Informarea de specialitate  în cadrul cercului

pedagogic;
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 înv. Șalar Paula a prezentat referatul„Predarea integrată a noțiunilor de matematică și
explorarea mediului la clasa pregătitoare”;

Doamnele învățătoare de la clasa a IV-a , impreuna cu câțiva profesori de specialitate au participat la
activitățile de promovare a ofertei educaționale la clasa pregătitoare de la grădinițele ABC, Gulliver,
Maria Montessori.

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat:

 Programe artistice, serbări şcolare (8 Martie, serbarea de sfarsit de an scolar) sub îndrumarea
tuturor cadrelor didactice din invatamantul primar ;

 Excursii la Vatra Dornei și Gura Humorului (prof. înv. primar Melinte Cristina, prof. înv.
primar Mitu Daniela) ;

 Participarea elevilor din invatamantul primar  la concursurile școlareComper la Limba și
literatura romană, Matematică(clasele I-IV);

 Participarea elevilor  cu lucrari de creatie plastică sau literară la Concursul Interjudețean
„Creangă și amintirile copilăriei", Ediția I, Arad( prof. înv. primar Melinte Cristina,prof.
înv. primar Cucoş Gabriela) ;

 Desfasurarea  activităților :,, Târgul Mărțișorului - Dezbracă-te de iarnă!”- expoziție de
mărțișoare cu vânzare- martie  2016, ,, Suntem copiii Europei” –activitate educativă -concurs
între grupe/ desene sugestive/ prezentare Power Point- 9 mai 2016 , ,,Rămas bun, clasa a III-a
!- activitate artistică /festivitateade premiere(prof.înv. primar Chiriliuc Oana) ;

 9 mai, Ziua Europei sarbatorita de elevii claselor a III-a și a IV-a( clasa a IV-aBprof. înv. primar
Cucoş Gabriela , prof.înv. primar Moscal Angela,prof.înv. primar Chiriliuc Oana.

Concursuri școlare:
In cadrul festivalului judetean „ARTIS”- Mici Artişti cu talente mari”,  ediţia a III-a,

martie 2016 s-au obţinut următoarele premii:
 Trofeul concursului-a primit eleva Ciornei Ana-Maria, clasa a IV-a B(Prof. înv. primar

Cucoş Gabriela)
 Premiul I:
 Sectiunea dans modern, Grupul Sincron al clasei a IV-a A, coordonat de doamna profesoara

în învăţământ primar Melinte Cristina ;
 Secţiunea interpretare vocală:Morar Luca –Gabriel, clasa a IV-a B((Prof. înv. primar Cucoş

Gabriela)
La concursul Vocea Bucovinei s-au obținut premiile : premiul I :Morar Luca –Gabriel, clasa

a IV-a B (Prof. înv. primar Cucoş Gabriela), iar premiul II : Alessia Pop, clasa I A(Prof. înv. primar
Străchinescu Mariana).

La Concursul Interjudețean „Creangă și amintirile copilăriei", Ediția I, Arad au obținut
premii elevii din clasa a IV-a A și a IV-a B, astfel:
 Secțiunea Desen:

Premiul I: Cîrstean Iulia, Grosu Miruna, Ciot Teodora,Apăvăloaie Sarah, Olariu
Anastasia(clasa a IV-a A, prof. înv. primar Melinte Cristina), Stoenescu Anubis, Papuc Ioana
Alexandra, Marțincu Olivia(clasa a IV-a B , prof. înv. primar  Cucoş Gabriela)
Premiul II: Palaghianu Lorena, Apetri Vlad((clasa a IV-a B , prof. înv. primar  Cucoş

Gabriela).
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 Secțiunea Creații Literare:
Premiul I: Ciot Teodora , Apetrei Antonia, Grosu Miruna, Amarei Maysa, Olariu
Anastasia(clasa a IV-a A, prof. înv. primar Melinte Cristina), aroneț Darius, Morar
Luca,Pandelică Dalia, Bejenar Simeon (clasa a IV-a B , prof. înv. primar  Cucoş Gabriela).
La Concursul Feerii dansante(CAEJ), grupul Sincron al clasei a IV-a A, coordonat de

doamna profesoara în învăţământ primar Melinte Cristina a obținut premiul I.

Parteneriate:
1. Parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici, în cadrul Concursului Interjudețean

„Creangă și amintirile copilăriei", Ediția I, concurs înscris în CAEN 2016(Prof. înv. primar
Cucoş Gabriela și prof. înv. primar Melinte Cristina)

2. „Dăruind vei dobândi”- parteneriat cu Centrul de copii înființat de preotul Negrea de la
Mănăstirea „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din Podu Coşnei,Vatra Dornei (prof.înv. primar
Mitu Daniela);

3. „Biblioteca de povești”, Dăruiește o poveste”- parteneriat cu USV, Clubul de turism montan
Geotrek, Grădinița cu program normal Bobeica, Izvoarele Sucevei (prof.înv. primar  Chiriliuc
Oana, prof.înv. primar  Melinte Cristina);

4. „Ce pot face două mâini dibace”- parteneriat cu Centrul Cultural pentru Susținerea Tradițiilor
Bucovinene( prof.înv. primar  Chiriliuc Oana);

5. „Rafturi scrise de copilărie fericită. Călătoria unui fir de iarbă”-parteneriat cu biblioteca
Colegiului de Artă ,,Ciprian Porumbescu ” (prof.înv. primar Moscal Angela)

6. „Șervețele decupăm, pușculițe să ornăm”- parteneriat cu Atelierul Creativ & Deco,
Burdujeni(prof.înv. primar Moscal Angela, prof.înv. primar  Străchinescu Mariana)

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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II. COMISIA PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

În semestrul al II-lea al anului școlar 2015-2016, activitatea catedrei de limba și literatura
română a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava a fost centrată pe următoarele obiective:
ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare, formarea continuă, autoperfecţionarea, elaborarea
şi derularea unor proiecte naţionale/regionale/locale, a parteneriatelor educaţionale, în vederea
realizării unui management al calităţii totale, a îmbunătăţirii ofertei educaţionale, a parcursurilor de
instruire şi a demersurilor didactice în domeniul disciplinei.

Obiectivele amintite au fost strucurate în funcție de cele trei coordonate definitorii ale
activității didactice: realizarea curriculumului, resursele umane, dezvoltarea instituţională şi relaţiile cu
comunitatea.

Componenta curriculară a vizatameliorarea calității procesului depredare/învățare
prinproiectarea curriculară, realizarea curriculum-ului, asigurarea calităţii procesului instrucţional
centrat pe elev şi orientat spre formarea competenţelor cognitive, acţionale, funcţionale, pragmatice,
modernizarea strategiilor educaţionale, a metodelor de instruire şi a resurselor didactice, reducerea
absenteismului,  evaluarea elevilor  cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, standarde evaluative
pentru asigurarea calităţii în educaţie, identificarea și pregătirea elevilor capabili de performanță și
îmbunătăţirea competenţelor de lectură.

Astfel, toți membrii catedrei de limba și literatura română și-au întocmit la timp, în mod
riguros și științific, planificările semestriale și pe unități pe semestrul al II-lea al anului școlar 2015-
2016. Lecțiile desfășurate de profesoarele de limba română au avut un caracter dinamic și modern,
bazându-se pe metode și mijloace active de predare-învățare.

Componenta evaluativă a fost urmărită de-a lungul întregului semestru, prin notare ritmică și
modalități alternative de evaluare. În acest sens, au fost organizate simulările pentru elevii claselor
terminale. Pentru elevii claselor a douăsprezecea, în luna mai s-au organizat teze cu subiect unic, în
vederea eficientizării pregătirii pentru bacalaureat. În urma acestor evaluări s-au realizat planuri de
măsuri remediale, menite să eficientizeze pregătirea pentru examene. Totodată, au fost evaluate
competenţele  lingvistice de comunicare orală în limba română ale elevilor de clasa a XII-a, proba
desfăşurându-se în conformitate cu metodologiadesfăşurării examenului de bacalaureat, proba A.
Rezultatele obținute la examenele naționale au fost bune și foarte bune (elevele Filimon Lorena din
clasa a VIII-a, prof. Sabina Roman și Levinschi Iuliana din clasa a XII-a A, prof. Anca Varga,
obținând nota 10).Din comisiile de evaluare a probelor de competențe lingvistice, desfășurate în liceul
nostru în iunie 2016, au făcut parte doamnele prof. Liliana Balan, Dana Trocin, Anca Varga, Manuela
Muscă. Conform graficului și metodologiei s-a organizat și evaluarea elevilor la clasa a VI-a. De
asemenea, doamnele profesoare din catedra de limba română au participat ca profesori evaluatori în
comisiile examenelor de evaluare națională și bacalaureat.

Pe data de 28 februarie 2016, la Colegiul nostru a avut loc etapa județeană a Olimpiadei de
limba și literatura română, membri catedrei participând în acest sens atât ca organizatori, cât și ca
evaluatori.
Pregătirea pentru examenele naționale a constituit o prioritate pentru profesorii de limba și literatura

română în semestrul al doilea al anului școlar 2015/2016. Astfel, doamnele profesoare Roman Sabina
(pentru clasa a VIII-a) și Anca Varga, Dana Trocin, Liliana Balan și Manuela Muscă (pentru liceu), au
continuat pregătirea suplimentară pentru examenele naționale, conform orarului stabilit.
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În ceea ce privește pregătirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele școlare, elevi pregătiți
de doamnele profesoare au participat la faza pemunicipiu a Olimpiadei de Limbă și Literatură
Română.

La Concursul de creație Tinere condeie-etapa județeană au obținut premii elevii:  Ungureanu
Nicolae Titus, clasa a XI-a c, titlul de Laureat (prof. coordonator, Liliana Balan), Premiul I,  Gorea
Alexandru, clasa aXII-a D (prof. coordonator, Dana Trocin) și Roman Gabriel, clasa a IX-a B (prof.
coordonator, Anca Varga). Premiul  al II-lea a fost obținut de elevii: Mandiuc Cristina Alexandra, clasa
a IX-a C (prof. coordonator, Dana Trocin), Dragnea Maria Cristina, clasa a X-a D(prof. coordonator,
Dana Trocin), premiul  al III-lea- Balan Ioana, clasa a XII-a  D(prof. coordonator, Dana Trocin) și
mențiune: Deacu Virgil, clasa a IX-a B(prof. coordonator, Anca Varga).
La concursul național de arte vizuale Povestiri din Urbea veche, ediția a IX-a, iunie 2016, organizat

de Liceul de Artă ,,Bălașa Doamna” din Târgoviște, secțiunea Literatură, au obținut:  premiul I -
Mandiuc Alexandra Denisa, clasa a IX-a C și mențiune - Dragnea Maria Cristina, clasa a X-a D, elevi
îndrumați de dna profesoară Dana Trocin.
La Olimpiada Lectura ca abilitate de viața, etapa județeană, eleva Rusu Sadovei Ioana (prof.

coordonator Manuela Muscă), Clasa a IX-a E a obținut Premiul al II-lea, iar Creangă Ana (prof.
coordonator Sabina Roman), clasa a VI-a A, mențiune.

De asemenea, eleva Filipiuc Ioana, clasa a VIII-a B (prof. coordonator Sabina Roman) a obținut o
mențiune la etapa județeană a concursului Cultura și spiritualitate.

Revista liceului, Noi, a obținut, și anul acesta, sub coordonarea doamnelor profesoare Dana Trocin,
Anca Varga, Manuela Muscă și Liliana Balan și a d-lui prof Iulian Asimionesei titlul de Laureat la
etapa județeană a concursului de Reviste și Jurnalistică Școlară.

Dezvoltarea competențelor de lectură a constituit o altă prioritate pentru catedra de limba și
literatura română și în semestrul al II-lea al anului școlar 2015-2016.În acest sens, s-au continuat
proiectele cercurilor de lectură începute în semestrul I,Livrovorii(prof. coordonator Liliana Balan și
Anca Varga), Aripi de cuvinte (prof. coordonator Dana Trocin). Aceeași direcție a dezvoltării
competențelor de lectură a fost urmărită și de doamnele  profesoare Dana Trocin, prin proiectul
,,Bibliotecar pentru o zi”, în colaborare cu Biblioteca Colegiului de Artă ,,C.Porumbescu” Suceava și
Manuela Muscă, prin activitatea Lectura altfel: Vasile Voiculescu, Sakuntala, în parteneriat cu elevii
și profesorii de la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura-Humorului

În luna aprilie, în cadrul săptămânii Școala altfel, toți membrii catedrei au propus și desfășurat
activități variate, cu scopul de a sublinia importanța lecturii de plăcere, a re-lecturii, a lecturii critice și
creative, a apropierii de carte, a depășirii cercului strâmt al obligațiilor școlare. Dintre tipurile de
activități care au avut loc în această perioadă, se pot aminti: vizionare de piese de teatru, vizionare de
film, atelier de teatru, atelier de creație, șezătoare literară, dezbateri, atelier de recondiționare de carte,
concurs de recitare, de creație,  desfășurate atât cu elevii de gimnaziu, cât și cu cei de liceu. De
asemenea, doamnele profesoare Anca Varga și Liliana Balan au organizat o excursie tematică la Iași,
cu tema Acasă la Junimea.

Perfecționarea și autoperfecționarea au fost și în acest semestru obiective esențiale pentru membrii
catedrei de limba și literatura română, care au participat la cercurile pedagogice și la activitățile
metodice organizate în cadrul catedrei, iar doamna profesoară Manuela Muscă a susținut în semestrul al
II-lea al anului școlar 2015-2016 preinspecția pentru înscierea la gradul didactic I.

Dezvoltarea instituțională a vizat încheierea de parteneriate și coordonarea de proiecte care să
aprofundeze relațiile școlii noastre cu mediul comunitar. În acest sens, a fost încheiat un
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parteneriatîntre colegiul nostru și Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului (prof. Manela
Muscă) și Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” și Colegiul Tehnic „Toma N Socolescu” din Ploiești
(prof. Liliana Balan). Prin acesta din urmă s-a urmărit participarea elevilor noștri la proiectul Future.
Inclusion.Toghether, inclus în CAEJ 2016.De un real interes s-au bucurat în rândul elevilor și
participările la o serie de activități realizate de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava:
ROGVAIV (expoziție de pictură, recital de poezie și de chitară), 17.03.2016 și conferința și atelierul de
creație cu tema Inovare și subversiune în literatura de expresie germană din România, din cadrul
Festivalului Literar Internațional Româno-german LECTORA, ediția a IV-a, 18.05.2016 sau de
Biblioteca  ”I.G.Sbiera”, Interpretarea critică a dadaismului românesc.

Prin activitatea desfășurată, nu numai în timpul celui de al II-lea semestru, ci în întreg anul școlar
2015-2016, membrii catedrei de limba și literatura română au demonstrat că sunt interesați să aplice
metode şi strategii didactice care vizează stimularea creativităţii, centrarea demersului instructiv-
educativ pe elev și învăţarea interactiv-creativă, aspecte care s-au reflectat și în rezultatele obținute de
elevii noștri la examenele naționale.

III. COMISIA PROFESORILOR DE LIMBI MODERNE

Catedra de limbi  moderne a desfăşurat în semestrul II 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 responsabilitățilorîn 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
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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 Suceava cu profesorii metodiști,
inspectii metodice curente si speciale efectuate de prof. metodisti Petronela Munteanu si Bejinariu
Alexandra, coordonare de practica pedagogica - prof Dascaliuc Anca si Munteanu Petronela;activităţi
școlare şi extrașcolarede la nivelulşcolii. Membrii catedrei s- au implicat in:

 Organizarea activităţii extrașcolare EUROFÊTE de Ziua Europei, la Biroul francez Casa
Prieteniei, conform Parteneriatului incheiat  intre Colegiul Național” Petru Rareș”, Colegiul
Național”Mihai Eminescu”, Colegiul de Artă” Ciprian Porumbescu”și Biroul francez”Casa
Prieteniei”;

 Organizarea activităţii extrașcolare Synesthésies francophones la Biroul francez Casa
Prieteniei, cf. Parteneriatului incheiat  intre Colegiul Național” Petru Rareș”, Colegiul Național
”Mihai Eminescu”, Colegiul de Artă” Ciprian Porumbescu”și Biroul francez ”Casa Prieteniei”;

 Participare la concursul international Haikunoi, organizat de USV, clasa a IX-a D;
 Coordonarea Clubului francofon, organizat în colaborare cu Asociația Euroactiv, IȘJ Suceava

și Palatul Copiilor Suceava.

Concursuri scolare:

 Concursul Dictée Jeune, VII-ème édition, Dictée Lavalloise
 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.

S-au susţinut  lecţii demonstrative şi comunicări stiintifice lunar în cadrul comisiei  metodice.
Membrii catedrei de limbi moderne au făcut parte din comisia de organizare a olimpiadei de limba
franceză etapa județeană. Doamna profesoară Munteanu Petronela a fost vicepreședinte la olimpiada de
limba franceză, faza județeană.

Acțiuni de voluntariat: Doamna profesoară Munteanu Petronela a fost membru in comitetul de
organizare a Festivalului UNICA.

Asadar, la nivelul catedrei delimbi  moderne exista 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.
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IV. COMISIA METODICĂ ”OM ȘI SOCIETATE”

În al doilea 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 februarie toate cadrele didactice au predat la timp documentele școlare. De asemenea

încă din debutul lunii februarie  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 prof. Cardaș Liliana, cu participarea profesorilor din catedră, a inițiat proiectul

educațional „9 Mai Ziua Europei Ziua Independenței” ce a constat în prezentarea unui film istoric,

prezentarea unor personalități marcante în epocă, dar și a unui program artistic adecvat. Proiectul

educațional „Printre nestematele Țării Dornelor și istoria acestor locuri” susținut de doamna prof.

Cardaș Liliana a avut drept scop realizarea unei excursii tematice datorate unui parteneriat cu Direcția

Silvică Suceava și Parcul Național Călimani. De asemenea doamna profesoară a participat la

evenimentul ”Exerciții cu natura”, activitate realizată împreună cu catedra de științe cu ocazia Zilei

Mediului.

Doamna prof. Țolca Doinița împreună cu doamna prof. Coclici Isabela au participat la

organizarea la Colegiul de Artă a fazei locale a Micii Olimpiade de geografie Terra. Doamna prof.

Țolca Doinița a organizat pentru elevii colegiului nostru o excursie la Park Aventura, o drumeție la

platforma meteo – Suceava, o dezbatere – Incălzirea globală - susținută de conf.univ. Mîndrescu

Marcel, Univ. „Ștefan cel Mare” Suceava, departamentul de Geografie. Trebuie să amintim și faptul că
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doamna profesoară a coordonat participarea elevilor la olimpiada de geografie – fazele locală și

județeană: Patraș Romario – clasa a X a C, Miron Iulian – clasa A XII a A, Burdujoc Alexandra –

clasaa XII a B. De asemenea sub îndrumarea doamnei profesoare s-au obținut premiul I- Sesiunea de

comunicări şi referate ale elevilor de liceu la disciplina geografie, faza judeţeană, Grumăzescu Irina

Mihaela; premiul I- sesiunea de comunicări şi referate ale elevilor de liceu la disciplina geografie,
faza națională, iulie, Hunedoara, Grumăzescu Irina Mihaela; mențiune – Concursul interjudețean

„Student pentru o zi”, Universitatea„Ștefan cel Mare” Suceava, clasa a XII a - Miron Iulian. Doamna

prof. Coclici Isabela a coordonat clasa a VI a Bîn cadrul proiectului educațional„Să protejăm mediul

înconjurător” care a constat în prezentări Power Point și proiecte individuale. Domnul prof. Lazăr

Radu a fost  membru în comisiile de realizare și evaluare a subiectelor pentru olimpiada științelor

socio-umane, faza locală și județeană.

Domnul prof. 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. Domnul prof. Rusu Ciprian a coordonat

lotul pentru Olimpiada de Religie, unde elevii Bologa Diana și Botan Ioana au obținut premiul I atât

la faza locală cât și cea județeană, iar elevul Dobrea Andreea a  obținut premiul al III-lea. De

asemenea domnul profesor a susținut în luna mai o lecție deschisă cu titul ”Sfinții Trei Ierarhi,
modele de iubire față de semeni” iar în același context doamna prof. Munteanu Ana Maria a

prezentat referatul ”Maica Domnului ocrotitoarea creștinilor”.

Trebuie subliniată mobilizarea exemplară de care au dat dovadă membrii Comisiei Metodice

”Om și Societate” ca urmare a analizei simulărilor naționale din martie 2016. Astfel, s-au stabilit noi

planuri remediale și s-a intensificat munca în cadrul orelor de pregătire suplimentară pentru examenul

de Bacalaureat. Drept urmare, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor, colegiul nostru având cea mai

mare rată de promovabilitate din ultimii ani.
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V. COMISIA PROFESORILOR DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

Activitatea la nivel de catedră și de comisie metodică s-a desfășurat conform planului

managerial stabilit la început de an școlar. Profesorii din catedra de matematică și informatică au

respectat criteriile de performanță atingând indicatorii corespunzători.

Obiectivele propuse au fost: creșterea eficienței activității de predare-învățare la disciplinele

matematică, tehnologia informației și comunicării și prelucrarea computerizată a imaginii și

înzestrarea elevilor cu valori,competențe și atitudini cuprinse în programele școlare în

vigoare;dezvoltarea receptivității pentru nou și a aptitudinilor de a-l introduce în practică;diferențierea

activităților cu elevii și adecvarea conținuturilor de învățare la nivelul claselor;perfecționarea tehnicii

didactice educative;îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu metodele complementare deevaluare

în scopul creșterii eficienței activităților de învățare și îmbunătățireainteresului și motivația

învățării;însușirea unor metode de informare și de documentare independente,care oferă deschidere

spre autoinstruire, spre învățare continuă;pregatirea suplimentară a elevilor pentru olimpiade și

concursuri;identificarea și acoperirea,pe cat posibil, a lacunelor din cunoștințele elevilor la aceste

discipline.

Activitățile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele de mai sus sunt:întocmirea la

timp a planificărilor calendaristice anuale și semestriale,conformprogramelor școlare în

vigoare;parcurgerea integrală a programelor școlare de toți membri comisiei conformplanificărilor și

în corelație cu manualele alternative;administrarea de teste inițiale la toate clasele,la toate disciplinele

urmate de analizași interpretarea acestora; fiecare cadru didactic și-a stabilit și un plan de măsuri carea

inclus printre altele și programe de recuperare pentru elevii rămași în urmă laînvățătură;realizarea de

către toate cadrele didactice din comisie a unor modele de fișe delucru, teste însoțite de bareme de

evaluare și notare, lucrări scrisesemestriale,organizarea de concursuri;realizarea unei monitorizări

permanente a progresului elevilor la matematică și tehnologia informației și a comunicării prin

administrarea periodica a testelor de progres;întocmirea, înca de la începutul anului a graficului de

pregătire suplimentară aelevilor;cadrele didactice din această comisie metodică au fost permament

preocupate deasigurarea conținutului științific al lecțiilor, prin îmbinarea optimă a

metodelortradiționale cu metodele moderne de predare-învățare-evaluare (utilizareacalculatorului,a

lucrului pe grupe,lucrul cu fise,flipchart,),utilizarea cupreponderență a metodelor din categoria celor

activ participative;realizarea activităților metodice propuse conform programelor stabilite pentru

primul semestru și încheierea de procese verbale pentru fiecare ședință a comisiei metodice;
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În cadrul ședinelor de catedră au fost prezentate referatele: ”Implementarea șirurilor de

caractere folosind un limbaj de programare” – prof. Carmen Hrab, ”Capcanele Internetului” –

prof.Ciprian Ionel Hreţcanu.

Domnul profesor Spoială Radu a susţinut o lecţie demonstrativă la matematică la clasa a X-a,

iar doamna prof. Posaștiuc Doina a susținut o Lecție demonstrativă la procesarea computerizată a

imaginii la clasa a XI-a.

Profesorii din catedră au participat, fără excepție, la Cercurile Pedagogice desfășurate în

semestrul al II-lea. Profesorii de informatică au organizat în luna mai cercul pedagogic al profesorilor

ce predau TIC, PCI sau informatică. În cadrul acestei manifestări, doamna profesoară Posaștiuc Doina

a susținut lecția demonstrativă Tehnici de prelucrare a textului în aplicația GIMP, iar domnul

profesor Hreţcanu Ciprian Ionel a prezentat referatul „Platforme electronice pentru învăţarea
continuă şi bazele de cunoştinţe ale Internetului” şi a coordonat dezbaterea cu tema „Finalitatea

actului educaţionalîn domeniul IT”.
Domnul profesor Ciprian Ionel Hrețcanu a coordonat activitățile Colegiului de Artă ”Ciprian

Porumbescu” Suceava ce a fost implicat în proiectul educațional ”O ŞCOALĂ CU ATITUDINE

PENTRU UN VIITOR RESPONSABIL”, la acest proiect fiind 25 de licee și școli participante.

Domnul profesor Ciprian Ionel Hrețcanu a participat în perioada 19-20 mai 2016 la Conferința

științifică internațională Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI – 3) de

la Târgu-Mureș, cu articolul ”The Impact of IT in the Global Economy of 21st Century”și în luna

iulie 2016 a susținut în fața comisiei de specialitate teza de doctorat ”Rolul IT în conceperea și

funcționarea rețelelor holonice ale organizațiilor de afaceri în context post-criză”.

Profesorii de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor au fost asistenţi şi/sau evaluatori la

etapele judeţene ale Olimpiadei de Informatică şi Olimpiadei de Tehnologia Informației.
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VI. COMISIA PROFESORILOR DE ȘTIINȚE- EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPORT

În semestrul al II lea Comisia metodică Științe și Educație fizică și Sport și-a desfășurat
activitatea în conformitate cu Planul managerial anual, întocmit la începutul anului școlar 2015- 2016,
urmărind în permanență realizarea obiectivelor propuse: lecțiile au fost parcurse conform programei
școlare și planificărilor calendaristice; toți membrii comisiei au utilizat strategii didactice interactive,
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-a urmărit utilizarea eficientă a mijloacelor didactice existente șiinstrumentelor I.T;
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; toți membrii comisiei au participat la ședințele comisiei metodice și la cercurile pedagogice.

Sub îndrumarea doamnei profesoare de educație fizică și sport, Petrovici Corina, elevii
Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” au obținut  la competițiile sportiveurmătoarele  premii:

 Premiul I - Ana Creangă, clasa a V-a  A - Concursul de gimnastică ritmică "Ritm de
Crăciun"

 Premiul II -Drehuță Florin, clasa a IX-a E - Concursul interjudețean Bacău -
„Proba 4x200m”

 Premiul  III-Drehuță Florin, clasa a IX-a E- Concursul interjudețean Bacău „Proba
200m”

 Premiul II - Drehuță Florin, clasa a IX-a E - Concursul interjudețean Bacău „Proba
400m plat”

 Premiul III - Morar Luca Gabriel, clasa a IV-a B -Etapa județeană„Proba Lungime”
 Premiul III- Morar Luca Gabriel, clasa a IV-a B - Etapa județeană „Proba 60m plat”.

Doamna profesoară de chimie, Dumitru Viorica, a participat la următoarele competiții cu elevii
Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”:

 Concursul național de comunicări științifice la chimie pentru licee, etapa județeană:
Mențiuni: Rusu Sadovei Ioana, Mazepiuc Claudiu clasa a IX-a E și Cristureanu Cosima,
Revnic Andreia clasa a IX-a E

 Concursul de chimie ,,Descoperă Și Tu!”, etapa județeană pentru gimnaziu
a.Secțiunea Comunicări Științifice de Chimie Aplicată:

PremiulIII : Filimon Lorena și Gheorghiu Alexia, clasa a VIII-a A, Cozmei Briana Lorena și
Moisuc Emanuela, clasa a VIII-a A

b.Secțiunea postere:
Premiul II : Filipiuc Ioana Gabriela și Simion Bianca Andreea, clasa a VIII-a B
Premiul III :   Bologa Diana Ștefania, Araujo Regado Guilherme, clasa a VII-a B

 Simpozionul interjudețean ,,Culorile unui mediu curat....în patru anotimpuri”
a. Secțiunea artistico –plastică:
Premiul I:Bologa Diana Ștefania, clasa a VII-a B, Dragomir Denisa Andrada, clasa a VIII-a și
Ilașcă Andrei Valentin, clasa a VIII-a B
Premiul II: Filipiuc Ioana Gabriela, clasa a VIII-a B și Onea Antonia, clasa a VIII-a B
Premiul III: Iasinschi Isabela Alexandra, clasa a VIII-a B
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Premiul special: Simion Bianca Andreea, clasa a VIII-a B
b. Secțiunea referate:
Premiul I:Gheorghiu Alexia Maria, clasa a VIII-a A
Premiul II: Filimon Lorena Maria, clasa a VIII-a A

 Concursul Național de Educație pentru sănătate ,,Stil de viață sănătos”
a. secțiunea ppt-uri:

Premiul II - Floroiu Gabriela  Maria clasa a-IX—a B
 Concursul Naţional antidrog “Iubeşte-ţi viaţa” , organizat de Palatul Copiilor Vaslui,

în perioada 20 - 30 iunie 2016 : Croitor Evelina – locul 1, Bologa Diana - locul 1, Fusa
Roxana – locul 1,  Zaharia Bogdan – locul 1, Roman Gabriel – locul 1, Lupu-Agache
Luminița Elena – locul 2,  Lupu Oana Maria – locul 2, Iasinschi Isabela Alexandra –
locul 3, Gherman Ionela – mentiune.

Doamna profesoară Dumitru Viorica a participat cu lucrări științifice la simpozioane și sesiuni
de comunicări științifice:

 Concursul Național de Educație pentru sănătate ,,Stil de viață sănătos” secțiunea
profesori cu lucrarea ,,Stresul și comportamentul alimentar” februarie 2016;

 Simpozionul Interjudețean,,Culorile unui mediu curat...în patru anotimpuri”, cu
lucrarea: „Împreună pentru un mediu curat” -martie 2016;

 Simpozionul Județean,,Și tu faci parte din comunitatea școlară și locală ”, cu
lucrarea ,,Apa izvorul vieții”, eveniment derulat prin Proiectul Erasmus+KA1, cu titlul
,,Dezvoltarea antreprenoriatului în contextul diversității europene” 2015-1-
R001KA101-014538, mai 2016;

 Simpozionul județean ,,Bucovina –ținut al multiculturalității” cu lucrarea ,,Bucovina
de odinioară”, eveniment derulat prin Proiectul Erasmus+KA1, cu titlul ,,Dezvoltarea
antreprenoriatului în contextul diversității europene” 2015-1-R001-KA101-014538,
iunie 2016;

 Prezentarea lucrării științifice ,,Biomasa, resursă alternativă de energie” în cadrul
sesiunii științifice pentru profesori, din cadrul Concursurilor Naționale de
Fizică,Astronomie, și Asrtofizică ,,Marian Dacian Bica”, februarie 2016;

 Simpozion Național ,,Mediul –prezent și perspective pentru un viitor ecologic”
aprilie 2016cu lucrarea științifică: ,,Combustibil ecologic din uleiul de gătit”.

Doamna profesoară de biologie Ventoniuc Nicoleta a desfășurat  următoarele  activități:
 În cadrul ședinței Comisiei metodice Științe și Educație fizică și sport   a prezentat

referatul cu tema „Experimentul în lecția de biologie” – martie 2016.
 Coordonator al proiectului „Printre nestematele Țării Dornelor și plaga din inima

Călimanilor – cariera de sulf” împreună cu doamna profesoară de fizică Ignătescu
Cristina și profesori din alte comisii metodice din școală; proiect realizat în parteneriat
cu Direcția Silvică  Suceava –Parcul Național Călimani - 18 aprilie  2016.

 Coordonator  al proiectului  „Exerciții cu natura”- Ziua mondială a mediului
înconjurător - 5 iunie 2016, împreună cu doamna profesoara de fizică Ignătescu
Cristina

 Profesor îndrumător la Concursul  județean „Natura ne aseamănă, educația ne
deosebește” - iunie 2016, unde eleva Pentilei Alexandra din clasa a VI- a A a obținut
Mențiune;

Domnul profesor de fizică, Șutac  Victor, și doamna profesoară de biologie, Ventoniuc
Nicoleta, au fost profesori evaluatori la Evaluarea Națională la clasa a VI- a.
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VII. COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE STUDII TEORETICE ȘI MUZICĂ
VOCALĂ

În semestrul al II-lea 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 examenele de la sfârşitul anului şcolar, la disciplina Teorie şi solfegii, elevii de
la Secţia Teoretică au obţinut următoarele rezultate: la clasa a IX-a, prof. Chişcă Doina şi la clasa a X-
a, prof. Bolnavu Vasile şi prof. Buraciuc Iulia, elevii au promovat în proporţie de 100% iar la clasa a
XI-a, prof. Griga Florin, din 10 elevi, 3 au obţinut notă sub 6, fiind consideraţi  îndrumaţi. Aceştia
sunt: Dutcovschi Eusebiu Ştefan, Manoilă Cătălin şi Pentelescu Vasile-Gabriel. La disciplinele Canto
clasic şi Canto popular, rezultatele de la examenele finale au fost bune şi foarte bune, neînregistrându-
se note sub 6(șase)..

La verificările de la sfârşit de an şcolar, la disciplina Teorie şi solfegii, elevii de la secţia
instrumentală au obţinut rezultate bune şi foarte bune, excepţie făcând: Semian Petrică-Lucian şi Roba
Vlăduţ din clasa a IX-a A, Buruiană Elvis Constantin şi Ciobanu Dănuţ din clasa a X-a A, Flocea
Mihaela şi Nastiuc Simona din clasa a XI-a A, care au luat note sub 6, nefiind în pericol de îndrumare,
datorită situaţiei din timpul semestrului.

La disciplina Iniţiere vocală, note sub 6 au obţinut elevii: Velescu Pavel-Vasile, clasa a IX-a
A, Solonar Daniel Andrei, clasa a X-a A şi Ciobanu Constantin Cristian, Dutcovschi Eusebiu Ştefan,
Manoilă Cătălin şi Pentelescu Vasile-Gabriel, din clasa a XI-a A. Mediile lor au fost, în schimb, peste
6 datorită notelor obţinute în timpul semestrului la această disciplină.

Elevii de la secția canto clasic, la disciplina Muzică de cameră, au obţinut note foarte
bune.Comisiile de la examenele finale, Secţia teoretică, disciplina Teorie şi solfegii, au fost constituite
din: preşedinte - director adjunct, prof. Ungureanu Florin, vicepreşedinte - şef de catedră, prof.
Buraciuc Iulia şi membri: clasa a IX-a - prof. Chişcă Doina, prof. Griga Florin şiprof. Costache Letiţia;
clasa a X-a - prof. Bolnavu Vasile, prof. Griga Florin şi prof. Costache Letiţia; clasa a X-a - prof.
Griga Florin, prof. Dumitrache Sever Paraschiv şi prof. Costache Letiţia. La Secţiile Canto clasic şi
Canto popular,comisiile examenelor finale au avut componenţa: preşedinte - director adjunct, prof.
Ungureanu Florin, vicepreşedinte - şef de catedră, prof. Buraciuc Iulia şi membri: prof. Corjan
Viorica, prof. Mititiuc Cezar, prof. Griga Anca, prof. Ciubotaru Ionuţ şi prof. Corjan Igor. De
asememea, toţi membrii catedrei au fost incluşi şi în comisiile ce au evaluat elevii la verificările de la
sfârşitul anului şcolar.

Tematica stabilită la începutul anului în catedră, a fost respectată, cu mici modificări
justificate, d-l prof. Griga Florin susţinând în luna martie o lecţie demonstrativă la clasa a III-a, la
teorie şi solfegii, pe tema Consolidarea intervalelor, iar d-na prof. Corjan Viorica referatul „Arta bell-
canto-ului”. În luna februarie, atunci când erau prevăzute activităţile mai-sus amintite, au fost invitaţi
profesori şi asistenţi ai Universităţii de Arte “George Enescu” Iaşi, care au susţinut lecţii
demonstrative, prezentându-şi astfel oferta educaţională pentru atragerea elevilor de liceu către
Universitatea din Iaşi.

În cadrul atelierelor de lucru, elevii de la Secţia Canto clasic, îndrumaţi de d-na prof. Corjan
Viorica şi de d-l prof. MititiucCezar au avut privilegiul de a lucra cu d-na conf. univ. dr. Paula
Ciochină, ia relevii claselor X-XII au fost implicaţi activ în lecţii de teorie şi solfegii, armonie,
compoziţie şi ansamblu coral, oferite de d-na conf. univ. dr. Luminiţa Duţică, lect. univ. dr. Bogdan
Cojocaru şi de lect. univ. dr. Bogdan Chiroşcă, iar d-na prof. univ. dr. Laura Vasiliu şi lect. univ. dr.
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Loredana Iaţeşen le-au explicatcelor prezenti ce implică pregătirea pentru admitere la Universitatea de
Arte “George Enescu” Iaşi, la secţiile de Muzicologie şi Muzică Bizantină. În final, studenţii secţiei de
Compoziţie Jazz şiMuzicăuşoară, împreună cu lect. univ.dr. Dan Spînu şi asistent univ.drd. Eduard
Mihăilă au susţinut în faţa elevilor şi profesorilor prezenţi un recital cu lucrări în diferite genuri
aparţinând muzicii de divertisment.

Nu putemsă nu remarcămaportulşidăruirea cu care profesorii din catedra de Studiiteoreticeşi
muzicăvocală au avut-o înîndrumareaelevilorce au susţinut Examene de Competenţă Profesională: dl
prof. Dumitrache Sever - 5 elevi, prof. Griga Anca – 2 elevi, prof. Buraciuc Iulia - 2 elevi şi prof.
CorjanViorica – 2 elevi.

Absolvenţii clasei a XII-a, secţiile Teoretică - prof. Indrumător Dumitrache Sever şi Canto
clasic - prof. Indrumător Corjan Viorica, au fost admişi în Universităţile de Arte din Iaşi şi Cluj-
Napoca, unde au fost deja remarcaţi şi apreciaţi.

În semestrul al II-lea al anului școlar 2015-2016 în cadrul catedrei de Studii teoretice şi muzică
vocală, s-au obţinut următoarele rezultate:

 Cosmovici Ruxandra, clasa a VI-a A şi Constandache Cristian,clasa a IX-a B, prof. Costache
Letiţia, au obţinut premii la concursul “Ascultă 5 minute de muzică clasică”, organizat de
Radio România Muzical, în perioada 22-28 februarie 2016, respectiv 16-22 mai 2016;

 La Concursul Interjudeţean de Teoria Muzicii „George Holca” Botoşani, ediţia a VII-a,
desfăşurat în perioada 7-9 aprilie 2016, au obţinut premii următorii elevi, îndrumaţi de d-l prof.
Griga Florin: Cernovschi Valentina, clasa a II-a - Premiul I, Corjan Felicia, clasa a II-a -
Premiul I, Olteanu Andra, clasa a II-a - Premiul I, Bidu Ioana, clasa a II-a - Premiul II,
Constandache Ştefan, clasa a V-a - Premiul I, Grămesc Paula, clasa a V-a - Premiul I, Jitaru
Lavinia, clasa a V-a - Premiul I, Niculaş Daria, clasa a V-a - Premiul I, Ştempel Emanuel,
clasa aVI-a - Premiul III, Zigmund Andreea, clasa aVI-a - Premiul II, Niculaş Ana, clasa a
VII-a - Premiul I, Cozmei Briana, clasa a VIII-a - Premiul I, Moisuc Emanuela, clasa a VIII-
a - Premiul II, Bunduc Oana, clasa a IX-a - Premiul I, Mihalcea Petru, clasa a X-a - Premiul
I, Sumanariu Robert, clasa a X-a - Premiul II şiSumanariu Bianca, clasa a XII-a - Premiul I.

 La acelaşi concurs, d-na prof. Buraciuc Iulia-Elena a îndrumatel evii ce au obţinut premiile:
Bidu Alvin, clasa a III-a - Premiul I, Tănase Riccardo, clasa a III-a - Premiul I şi Cîrstean
Iulia, clasa a IV-a - Premiul I.

 Elevul Constandache Ştefan, clasa A V-a A, îndrumat de d-na prof. Buraciuc Iulia, a obţinut
trei Premii I la Concursul Interdisciplinar Judeţean „Şoapta pădurii”, Bacău; la
Concursul Internaţional „Geometrie florală”, din cadrul Proiectului Educaţional Festivalul
„Serbările primăverii”, Ploieşti şi la Concursul Regional „S. O. S. -
PĂMÂNTUL…!”Prahova.

 La Concursul interjudeţean de folclor „Sărbătoarea de sub brazi”, Adâncata - Suceava,
elevele Ţaran Amina, clasaa IX-a A a obţinut Premiul I, iar Schipor Maria Paraschieva, clasa
a X-a A - Premiul I şi Premiul Special al Juriului, eleve îndrumate de prof. Iulia Buraciuc.

 Corul mixt al Colegiului de Artă, dirijor prof. Iulia Buraciuc a obţinut Premiul I la Concursul
„Fancy Fiesta à la Française” organizat de Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din
cadrul Universităţii “Ştefancel Mare” Suceava.
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:
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Prof. Corjan Viorica şi prof. Mititiuc Cezar au pregătit elevi ce au participat la Master class-ul
susţinut de d-na lect. univ. dr. Gabriela Pepelea de la Universitatea de Muzică „Gh. Dima” Cluj-
Napoca, filialaPiatra Neamţ, profesorii amintiţi evoluând apoi în recitalul intitulat“Florile giu Liric”,
alături de invitatele noastre, soprana Gabriela Pepeleaşi pianist Mihaela Spiridon.

Prof. Costache Letiţia a coordonat activități în perioada 23 mai - 2 iunie 2016, în cadrul
Atelierelor de muzică și creație, cu tema Tehnici artistice tradiționale, aparţinând Proiectului
International The Dutch - Romanian Volunteering Project: Discover partnership.

Prof. Buraciuc Iulia a organizat, împreună cu prof. Schipor Raluca, proiectul Mărţişorul – între
tradiţie şi artă (ediţia a II-a), participând împreună cu câţiva elevi la activităţile de creare de
mărţişoare, felicitări, obiecte decorative şi la expunerealor la Universitatea “Ştefan cel

Mare”Suceava; a organizat, în săptămâna „Şcoala altfel”, proiectul Tradiţie în modernitate,
activitate aflată deja la a IV-a ediţie; i-a îndrumat pe elevii Ciocan Marian şi Maftei Paula din clasa a
XII-a în demersul lor de creare şi susţinere a lucrărilor de Competenţă Profesională; a coordonat
grupurile de elevi ce au participat cu momente muzicale în cadrul unor expoziţii de grafică şi picture
organizate de prof. Schipor Raluca (la Prefectură, în 25 martie 2016, la Universitatea „Ştefan cel
Mare”, 1 iunie 2016), la vernisajul expoziţiei elevilor d-nei prof. Puşa Pîslaru şi d-lui prof. Iulian
Asimionesei (7 iunie 2016), precum şi la activităţile Biroului Francez din 13 aprilie 2016, 3 şi 8 iunie
2016. Pentru participarea la Competiţia Internaţională Mathématiques sans frontières la Biroul
Francez, a obţinut distincţia Prix d’excellence.

Din dorinţa de a da un bun exemplu elevilor, unii profesori din catedra de Studii teoretice şi
muzică vocală au participat la activităţi extracurriculare care au reprezentat cu cinste instituţia din care
facem parte. Astfel, d-na prof. Buraciuc Iulia şi d-l prof. Bolnavu Vasile au participat îndata de 4 iunie
2016, în calitate de membri ai corului Cantores Amicitiae, la Concertul Aniversar - 40 de ani de la
înfiinţare, ce a avut loc în Aula Facultăţii de Agronomie Iaşi.

D-l prof. Dumitrache Sever este membru în Consiliul consultativ al Centrului Cultural
Bucovina şi profesor asociat al USV, susţinând prelegeri pe teme musicale în cadrul proiectului
Dialogul Artelor.

D-l prof. Mititiuc Cezar asustinutdouămomente musicale în cadrul Conferinţei Internaţionale
pe teme religioase, ce a avut loc în luna mai 2016 la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova; a
interpretat Imnul Naţional al României, la festivitatea de deschidere a evenimentelor desfăşurate pe
data de 16 mai 2016, la Liceul Tehnologic Dumbrăveni, în cadrul unui proiect ERASMUS, la care au
participat elevi şi profesori din cinci ţări (Italia, Spania, Turcia, Slovacia şi Bulgaria), în colaborare cu
elevi şi profesori din judeţul Suceava; pe 21şi 22iunie 2016, a evoluat în calitate de solist alături de
orchestra “Camerata” a Colegiului de Arta “C. Porumbescu”, în Suceava şi Rădăuţi, iar în august
2016, a participat în calitate de cursant activ (solist vocal), la Master class-ul în arta vocală, sustinut
de celebra soprano LeontinaVăduva, în localitatea Tescani (Bacău).

Şi d-na prof. CorjanViorica a participat ca solistă, alături de orchestra “Camerata” a Colegiului
de Arta “C. Porumbescu”, îniunie 2016, la Suceava şi Rădăuţi,

D-na prof. Buraciuc Iulia a fost, în luna iulie 2016, voluntar în cadrul taberei de creaţie Micii
iconari, desfăşurată la Parohia Adâncata 2, tabără iniţiată de preot prof. Mitu Pascal.

Majoritatea profesorilor din catedra de Studii teoretice şi muzică vocală s-au implicat activ în
activităţile organizate la nivel de şcoală,în săptămâna “Şcoala altfel”, la supravegheri, la pregătirea
elevilor de clasa a VIII-a în vederea admiterii, la buna desfăşurare a Concursului Naţional „Lira de
Aur”.



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava

20

VIII. COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE PIAN

Activitatea catedrei de pian, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 s-a desfăşurat în
baza prevederilor planului de activitate elaborat, urmărind în principal următoarele
obiective:,perfecţionarea metodică şi de specialitate a cadrelor didactice; motivarea şi  îndrumarea
elevilor la studiul individual conştient, progresiv şi ritmic dar şi coordonareaelevilor la diverse
concursuri, cât şi colaborarea cu părinţii; cunoaşterea şi actualizarea modalitaţilor de evaluare, a
tehnicilor de notare; constituirea comisiilor de examinare.

Activități metodice s-au desfășuratconform graficului aprobat la inceput de an școlar.  Au
susţinut lecţii deschise profesorii Ciubotaru Ionuţ şi Ciprian Gagiu, iar referatele au fost întocmite de
profesorii Cantoriu Diana şi Onesciuc Johannes.

Activitățile școlare au înregistrat următoarele rezultate:
D-nul prof. Onesciuc Johannes:

 Premiul I şi premiul „Cătălina Hapurne” la Concursul ”Cel mai bun interpret”,
Suceava, elevul Bobu Oliviu, clasa a VII-a şi Premiul I la Concursul Naţional de
Interpretare Instrumentală „Margareta Steriade” - Buzău;

 Premiul I şi Premiul Special „Fly Music”, Vorniceanu Vlad, clasa a VII – A.
D-nul prof. Onesciuc Johannes a fost membru la Concursul „Cel mai bun interpret”, a făcut

parte  din juriul Concursului „Tinere talente”, secretar al comisiei de pian la Olimpiada Naţională
de Interpretare Instrumentală, faza zonală, şi la Concursul Naţional de Interpretare „Lira de
Aur”.

D-na profesoară  Laura Pintileasa a obţinut:
 Premiul III – Hritcu Maria, clasa a V-a – Concursul de Tehnica Pianistica, Botosani;
 Premiul II – Dumitriu George, clasa a III-a – ”Cel mai bun interpret”, Suceava;
 Premiul II – Chitic Ruxandra, clasa a V-a – ”Cel mai bun interpret”, Suceava;
 Diploma de merit – Hritcu Maria, clasa a V-a – Festivalul ”J.S. Bach”, Cluj-Napoca;
 Premiul I – Onesemniuc Ioan, clasa a IV-a – ”Tinere talente”, Suceava
 Premiul III – Bardan Filip, clasa I – ”Tinere talente” Suceava;
 Premiul III – Irimia Vasile, clasa pregătitoare– ”Tinere talente”, Suceava;
 Mentiune – Georgescu Iulian, clasa a III-a – ”Tinere talente”, Suceava;
 Mentiune – Georgescu Andreea, clasa a IV-a – ”Tinere talente”, Suceava’;
 Premiul III – Hritcu Maria, clasa a V-a – Pro Piano Bucuresti.
A fost membră a juriului din cadrul Concursului "Tinere talente", care a avut loc la Suceava în

data de 18 martie 2016; în luna mai a facut parte din comisia pentru susţinerea probelor de aptitudini,
in vederea admiterii elevilor in clasa a IX-a la Colegiul de Arta Suceava. În aceeași luna, eleva Hritcu
Maria, clasa a V-a a cântat in cadrul Atelierului de muzică clasică, organizat de Scoala gimnaziala nr.1
Suceava.

D-na  profesoară Laura Hreniuc a obţinut:
 Menţiune, Caldararu Diana, clasa a XI -a la Concursul Național de Interpretare

Instrumentala „Lira de Aur”, Suceava

D-na  profesoară Adriana-Teodora Iftimiu a obţinut:
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 Premiul Special al Casei de Cultură a Studenţilor cu duetul Erhan Alexandru şi Ana Niculaş;
5 premii I cu elevii: Grosu Denisa, Niculaş Ana, Grămesc Adelina-Debora, Petroşel Diana şi
duetul  Erhan Alexandru şi Niculaş Ana.
D-na profesoară  Adriana-Teodora Iftimiu a participat în recital cu elevii Anton Babiaş şi

Debora Grămesc la "Festivalul Lampioanelor" organizat la Universitatea Ştefan cel Mare Suceava,
sala Auditorium Joseph Schmidt în cadrul parteneriatului pe care l-a realizat cu Asociaţia de
Cooperare Cultural Educaţională Suceava. A fost membră a juriului la Concursul "Tinere talente"
care a avut loc la Suceava în data de 18 martie 2016 şi membră a juriului la Concursul Internaţional
de Interpretare Pianistică "Ofrandă sunetului", Iaşi, 11 iunie 2016.

D-na  profesoară Cantoriu Diana a obţinut:
 Premiul I, Forminte Silviu, clasa a VII-a;
 Premiul I, Gârgan Emanuela la  Concursul "Tinere talente" Suceava;

D-na  profesoară Alina Ursu-Andronic a obţinut:
 Diplomă de Excelenţă – Volosin Andrei (clasa a III-a) – Festivalul “Johann Sebastian

Bach”, Cluj Napoca,  ediţia a XXXI-a, 2016;
 Premiul I – Ştefanache Cosmin Lucian (clasa a IV-a) – Concursul Judeţean de Interpretare

Instrumentală pentru pian complementar, Suceava, 18 martie 2016;
 Premiul Special AROND – Ştefanache Cosmin Lucian (clasa a IV-a) – Concursul Judeţean de

pian complementar, Suceava, 18 martie 2016.
D-na  profesoară  Alina Ursu-Andronic a participat în cadrul Concertului de Muzică Clasică,

Sala Aula Magna, Biblioteca Centrală Universitară Iaşi, 22 aprilie 2016 şi la recitaluri şi concerte
simfonice în cadrul stagiunii muzicale 2015-2016, Iaşi.

D-nul professor Ciprian Gagiu a obţinut:
 Diploma de excelentă la concursul ProPiano-Prietenii Muzicii Cluj, cu eleva Cristinaru

Denisa;
 Mentiune cu  elevii Cristinaru Denisa si Bidu Alvin la Concursul de interpretare Sighet în

intervalul 19-21 Mai;
 Mentiune cu elevul  Bergheaua Florin, la Concursul National de Interpretare

Instrumentală”Lira de Aur”, desfasurat la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu”,Suceava.
D-nul  profesor Ciprian Gagiu a fost profesor însoțitor al lotului de elevi la Olimpiada

Națională de Interpretare Instrumentală  clasele III-VIII, organizată  la Bucuresti, iar în  luna mai a
cântat in recitalul din cadrul master-class organizat de Gabriela Pepela, impreuna cu Mihaela Spiridon.

D-nul  profesor Ciubotaru Ionuţ a participat in calitate de corepetitor la Olimpiada de Muzica,
clasele III-VIII, faza zonala, Suceava,la Olimpiada de Muzica, clasele III-VIII, faza nationala,
Bucuresti, la Olimpiada de Muzica, clasele IX-XII, faza nationala, Bucuresti, la concursul “Cel mai
bun interpret”, Suceava dar şi la examenul de admitere pentru clasa a IX-a in cadrul Colegiului de
Arta ”Ciprian Porumbescu”, Suceava tot în calitate de corepetitor.

D-nul  profesor Ovidiu Gagiu a obţinut Premiul I cu elevul Bolohan  Robert si o Mentiune
cu eleva Abohamad Mariam la Concursul “Tinere talente”. A fost membru al  juriului la Concursul
"Tinere talente" care a avut loc la Suceava în data de 18 martie 2016.

D-na  profesoară Monica Asimionesei a obţinut:
 Premiul II la concursul “Lira de Aur“ cu elevul Hulupţuc Cosmin;
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 Premiul II cu elevele  Iftime Alessandra si Duciuc Giulia la concursul “Noelia Prisecaru”de
la Focsani;

 Trofeul  concursului “Noelia Prisecaru”de la Focsani cu elevul Hulupţuc Cosmin.
La examenul de admitere in clasa a IX a, elevul  Huluptuc Cosmin a promovat la pian cu

media 10.
D-nul  profesor Daniel Călin a obţinut  la Concursul “Tinere talente” Premiul I cu elevul

Oniga Emanuel Bogdan. Tot in cadrul aceluiaşi concurs a obţinut şi Premiul Special oferit de ziarul
Monitorul de Suceava.

D-na profesoară Andriescu Elena a obţinut:
 Premiul I, la Concursul de tehnică pianistică din cadrul proiectului regional „Virtuozitate şi

talent pe meleaguri enesciene”, Botoşani, 28 ianuarie 2016
 Premiul I, Tănase Riccardo, clasa a III-a,
 Premiul I, Cîrstean Iulia, clasa a IV-a
 Menţiune, Sava Iasmina, clasa I, la Concursul Internaţional de Interpretare

Pianistică PIANO ARTIS, Ediţia a VI-a, Iaşi, 19-20. 03.2016,
 Premiu special şi Premiul special pentru expresivitate, Tănase Abigail, clasa pregătitoare și

Tănase Riccardo, clasa a III-a, Premiul I la Concursul Naţional de Muzică Românească
“Sigismund Toduţă”, Bistriţa,13-14.05.2016,

 Premiul I, Tănase Abigail, clasa pregătitoare și Premiul I, Tănase Riccardo, clasa aIII-a, la
Concursul Interjudeţean de Interpretare „Noelia Prisecaru”, Ediția a VIII-a, Focşani, 17-18
iunie 2016 ;

 La Concursul “Cel mai bun interpret” editia a XVII-a, Suceava: Tănase Riccardo, clasa a III
–a Premiul II,

 La Concursul Internaţional “Pro Piano” Bucureşti, 10-12 iunie 2016, Sava Iasmina, clasa I-
Locul V.

D-nul  profesor Ionuţ Micliuc a obţinut la Concursul județean de pian complementar“Tinere talente”:
 Premiul  III, elevul  Ciornei Sebastian, clasa a VII-a ;
 Menţiune, eleva  Cucoş Ana Maria, clasa a VI-a;
 Menţiune, elevul  Hriţuc Andy, clasa a VII-a;

D-nul profesor Mihai Alin a obţinut  la Concursul județean de pian complementar “Tinere talente”:
 Premiul  III, Petcu Alin, clasa a X-a
 Premiul  III, Candreanu Beniamin, clasa a VI-a

D-na  prof. Nicoleta Florea a obţinut la Concursul județean de pian complementar “Tinere talente”:
 Premiul  II, Berari Catalina Iuliana,  clasa a VI-a
 Menţiune,  Cosmovici Ruxandra, clasa a VI-a
 Premiul II, Luciu Sergio,  clasa a VI-a
 Menţiune, Schipor Maria Paraschiva, clasa a X-a

D-na  profesoară Târnovan Antoanela a obţinut la Concursul de Tehnică Pianistică, ediția a
XVIII-a Botoșani:
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 Premiul II, Beldeanu Daris, clasa a II-a
 Premiul II,  Olteanu Andra,  clasa a II-a
 Premiul I, Bordeianu Alexandru, clasa a V-a
La Festivalul J. S. Bach, ediția a XXXI-a Cluj Napoca:

 Diplomă de Merit, Beldeanu Daris, clasa a II-a
 Diplomă de Merit, Olteanu Andra, clasa a II-a
 Diplomă de Merit, Apetri Vlad, clasa a IV-a
 Diplomă de Excelență, Marțincu Olivia, clasa a IV-a.

La Concurs Județean pentru Pian Complementar „Tinere Talente”, ediția a III-a, Suceava:
 Premiul I, Bordeianu Alexandru, clasa a V-a
 Premiul II, Coca Iustin, clasa a V-a
 Premiul II, Strugariu Lavinia, clasa a XI-a.

Doamna profesoară Târnovan Antoanela a făcut parte din juriul Concursului de Pian
Complementar „Tinere Talente”, ediția a III-a, care s-a desfășurat la Colegiul de Artă  „Ciprian
Porumbescu”  Suceava. A participat, în calitate de cursant, la activitatea de formare a cadrelor
debutante „Bazele formării pentru profesia didactică”.

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 pian.

Alte activități:
D-na  profesoară  Alina Ursu-Andronic a participat la cursul de Master class susţinut de lect.

univ. dr. Ioana Stănescu (Bacău, 17 martie 2016). In februarie 2016, d-na  prof.Asimionesei Monica,
d-na prof. Laura Pintileasa, d-na prof. Antoanela Târnovan şi d-nul prof. Onesciuc Johannes  au
participat la Master class-ul susţinut de pianistii Horia Maxim și Pavlos Yallourakis, desfăşurate la
Botoşani. Mulţi  profesori au susţinut recitaluri cu elevii, precum : Asimionesei Monica, Alina Ursu-
Andronic, recital susţinut la Muzeul Unirii Iasi.

D-na profesoară Iftimiu Adriana, în cadrul Săptămânii "Şcoala Altfel" a coordonat patru proiecte
: unul în parteneriat cu Biserica "Sfântul Dumitru" - "Copilul-Dar al Lui Dumnezeu", un proiect cu
Universitatea "Ştefan cel mare"- Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică -"Marketing
pentru artişti", alt proiect "Dincolo de zidul chinezesc" în parteneriat cu Clubul de studii Asiatice
România-China, iar ultimul proiect în parteneriat cu medicul psiholog Niţu Mariana cu titlul
"Gestionarea emoţiilor negative funcţionale", activităţi la care au participat şi alţi profesori din cadrul
catedrei de pian precum: Daniel Călin, Nicoleta Florea.

Catedra de pian s-a implicat în mod activ și în activitățile educative ale școlii, vizând întărirea
relației școală, părinți, comunitate.
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IX. COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE INSTRUMENTE CU COARDE

În semestrul al doilea din anul școlar 2015 – 2016, catedra de coarde şi-a desfăşurat activitatea
pe două planuri, primul urmărind activitatea desfășurată la clasă cu elevii, pregătirea lor, dezvoltarea
tehnicii instrumentale, examenele de sfârşit de an, apariţiile în public şi pregătirea pentru concursuri şi
olimpiade iar al doilea vizând activitatea de perfecţionare metodică. Aceasta s-a desfăşurat conform
tematicii stabilite la începutul anului şcolar. Profesorii Ungureanu Florin, Smochină Constantin și
Liviu Melinteau susţinut lecții deschise și au prezentat referate. Aceste activităţi au fost urmate de
schimburi de opinii constructive legate de subiectul propus dezbaterii.

Profesorii Ungureanu Cristina, Smochină Constantin și Zugrav Ilie au coordonat realizarea
lucrărilor de Competență Profesională pentru elevii lor de clasa a XII-a. La începutul lunii martie
2015 s-a desfășurat la Colegiul de Arta Suceava activitatea „Atelier de interpretare Muzicală în
colaborare cu Universitatea de Arte „G. Enescu” Iași, proiect coordonat la catedra de corzi de prof.
Universitar Dr. Elena Ovănescu și din partea Colegiului de Artă Suceava de prof. Cristina Ungureanu.
La acest atelier de măiestrie au participat profesorii Doina Chișcă, Gheorghe Svetlana, Constandache
Ciprian, Ungureanu Cristina, Julei Claudia și elevi de la clasele lor.

Următorii profesori din cadrul catedrei de coarde au făcut parte din comisiile de evaluare la
atestat profesional, examen de admitere în liceu, testarea pentru admiterea în clasa I și examen de
sfârşit de an şcolar: prof. Gheorghe Svetlana, Cristina Ungureanu, Constandache Ciprian, Smochină
Constantin, Florin Ungureanu, Chişcă Doina, Zugrav Ilie, Aluncăriței Marius, Burlacu Florin.

Prof. Ungureanu Cristina a fost vicepreședinte de comisie la secțiunea vioară, la Olimpiada
Națională de Interpretare Instrumentală clasele III-VIII zona Moldova de la Suceava 2016 și secretar
al comisiei corzi la Concursul Național de Interpretare „Lira de Aur”.

Activitatea la clasă s-a desfăşurat conform planificărilor semestriale în concordanţă cu
programa de specialitate şi cu cerinţele metodologice, dar ţinând cont de nivelul de pregătire al
elevilor, anul de studiu şi particularităţile individuale.

Se poate afirma că majoritatea colegilor au depus o muncă susţinută la clasă chiar şi cu elevii
mai puţindotaţi, pentru a realiza un program minimal. Colaborarea cu părinţii a fost în general bună. În
urma examenelor de sfârșit de an școlar am constatat următoarele: La clasele mici, materialul parcurs
în timpul anului şi cel prezentat la examen a fost la nivelul programei medii şi maximale cu câteva
excepții care s-au situat la nivelul programei minimale conform anului de studiu și posibilității
elevilor. La clasele de gimnaziu și liceu s-a parcurs de asemenea un material la nivelul programei
medii și maximale ca dificultate, adaptat posibilităţilor elevilor.

Absolvenții : Ștefan Dubatufca și Hrițcu Alexandru de la clasade vioară a prof. Smochină
Constantin au fost admiși în învățământul universitar la Universitatea de Arte „George Enescu” din
Iași, secția pedagogie și respectiv la Conservatorul din Chișinău, iar absolventa Sumanariu Bianca a
fost admisă la Universitatea de Arte din București, secția canto.

La admiterea în liceu la catedra de corzi au promovat la secţia instrumentală 6 elevi. La vioară:
Irimia Samira și Pămpărău Octavian – clasa prof. Gheorghe Svetlana, la violă: Flămînzianu Cristina –
clasa prof. Doina Chișcă, la chitară Duciuc Samuel și Lazaroff Toma – clasa prof. Zugrav Ilie.
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La Concursul „Cel mai bun interpret”de la Suceava profesorii din catedră au obținut
următoarele premii:

 Premiul I și Marele Premiu– Duciuc Samuel, clasa prof. Zugrav Ilie,
 Premiul I, Constandache Ștefan și Raicu-Andreica Alexandru, clasa prof. Dragomirescu

Daniel,
 Premiul II: Creangă Ana și Sofron Larisa, îndrumate de profesorii Dragomirescu Daniel și

Zugrav Ilie, Erhan Alexandru, îndrumat de prof. Ungureanu Cristina, Flămînzianu Cristina,
îndrumată de doamna prof. Chișcă Doina,

 Premiul III, obținut de Gărgan Emanuela sub îndrumarea doamnei prof. Gheorghe Svetlana.
La Olimpiada de Interpretare Muzicală, clasele III-VIII etapa interjudețeană – zona

Moldova de la Suceava, elevii colegiului nostru au adus școlii 5 premii: trei premii I :
 Premiul I Finalist, Duciuc Samuel, clasa a VIII-a chitară, clasa prof. Zugrav Ilie,
 Premiul I Finalist, Constandache Ștefan din clasa a V-a
 Premiul I Finalist, Raicu-Andreica Alexandru, clasa a VII-a chitară, clasa prof.

Dragomirescu Daniel
 Premiul II, Flămînzianu Cristina, clasa a VIII-a, clasa prof. Chișcă Doina
 Premiul III,  Erhan Alexandru clasa a VII-a, clasa prof. Ungureanu Cristina.

La Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, clasele III – VIII,  etapa
națională de la București, elevul Duciuc Samuel sub îndrumarea domnului profesor Zugrav Ilie a
obținut Premiul II.

La Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, clasele IX-XII, etapa naţională
de la București, elevul Lupu Ștefan clasa a X-a chitară, clasa prof. Zugrav Ilie a obținut Premiul II și
elevul Dohanici Cristian clasa a XI-a chitară, clasa prof. Marius Aluncăriței, a obținut Premiul I cu
100 de puncte.

La Concursul Național de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur”de la Suceava,
profesorii catedrei de coarde au adus colegiului 5 Premii I :

 Premiul I, Constandache Ștefan, clasa a V-a
 Premiul I, Raicu-Andreica Alexandru, clasa a VII-a, îndrumați de prof. Dragomirescu

Daniel
 Premiul I, Duciuc Samuel,  clasa a VIII-a
 Premiul I, Lupu Ștefan, clasa a X-a, îndrumați de prof. Zugrav Ilie
 Premiul I, Bunduc Oana, clasa a IX-a, îndrumată de prof. Ungureanu Cristina
 Premiul II, Erhan Alexandru, clasa a VII-a, îndrumat de prof. Ungureanu Cristina
 Premiul II, Dohanici Cristian, clasa a XI-a, îndrumat de prof. Marius Aluncăriței
 Mențiune, Schipor Maria, clasa a X-a, sub îndrumarea prof. Marius Aluncăriței.

La Concursul de concerte de la Botoșani, eleva Costan Iris, îndrumată de d-na prof. Julei
Claudia a obținut premiul I.

La Concursul National de Interpretare a Muzicii Românești "Sigismund Toduță"de la
Bistrița, d-na prof. Julei Claudia a obținut Premiul I cu eleva Nechifor Maria, clasa I, și dl. prof.
Constandache Ciprian a obținut Premiul III cu eleva Harasemiuc Daria din clasa a II-a.

La Festivalul Internațional de Chitară Clasică Sinaia, dl. prof. Zugrav Ilie a participat cu
elevii Dohanici Cristian, obținând Premiul I, Lupu Ștefan, Premiul special și Duciuc Samuel,
Diplomă de participare. Ca și îndrumători ai activității artistice a elevilor, profesorii catedrei de
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coarde au organizat Recitaluri de clasă şi Producţii artistice de clasă. Elevii îndrumați de prof.
Ungureanu Cristina, Constandache Ciprian, Chișcă Doina, Daniel Dragomirescu, Zugrav Ilie au
promovat oferta educațională a colegiului prin Microrecitaluri susținute la școli și grădinițe din
municipiu și la Iulius Mall. De asemenea, elevii îndrumați de profesorii din catedră au susținut
microrecitaluri cu ocazia diferitelor evenimente care s-au desfășurat în școală, municipiu și județ. În
17 mai 2016, eleva Bunduc Oana din clasa a IX-a îndrumată de prof. Ungureanu Cristina a cântat ca
solistă acompaniată de Orchestra Filarmonicii din Botoșani în cadrul Concertului “Tinere Talente”
de la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava.

Concertul orchestrei colegiului care a avut loc la Sala Auditorium în iunie 2016 a fost
organizat și dirijat de prof. Ungureanu Florin. Au evoluat pe scenă soliști instrumentiști din liceu,
acompaniați de orchestra colegiului. Orchestra „Camerata”a profesorilor și elevilor de la colegiul
nostru a susținut în iunie 2016două concerte sub bagheta domnului prof. Florin Ungureanu  la Centrul
Cultural Bucovina din Suceava și la Casa de Cultură din Rădăuți. Catedra de coarde este reprezentată
în cadrul orchestrei „Camerata” de profesorii Florin Ungureanu, Smochină Constantin, Ungureanu
Cristina, Constandache Ciprian și nu în ultimul rând de doamna prof. Doina Chișcă.

X. COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE INSTRUMENTE DE SUFLAT ȘI
PERCUȚIE

Catedra de instrumente de suflat şi percuţie a avut o bogată activitate, fiind implicaţi majoritatea
membrilor, prin participarea activă la activităţile planificate la început de an şcolar. Şedinţele metodice
s-au desfăşurat conform graficului, au ţinut lecţii deschise profesorii Ruscior Cristi, Tabarcea Petrică,
Sumanariu Florin, Cazacu Vitalie,  iar referate Bolnavu Vasile, Mihai Claudiu Alin, Rusu Lucian.

Examenele de sfârşit de an şcolar s-au desfăşurat în condiţii optime, pe două comisii, respectiv
lemne şi alamă cu următorii membri: La lemne, prof. Elena Istrate şi prof. Ciprian Baicu, iar la alamă,
prof. Cristi Ruscior şi Mihai Claudiu Alin, avînd ca preşedinte pe d-nul Director adj. Florin Silviu
Ungureanu şi vicepreşedinte, şef catedră, Mihaiela Săveanu. Elevii s-au prezenta şi au promovat în
proporție de 100%.

Semestrul al II-lea  este o perioada bogată în concursuri, iar elevii catedrei  sunt nelipsiţi. Primiul
concurs a fost „Cel mai bun interpret”, desfăşurat în Colegiul de Artă Suceava, iar premiile sunt,
după cum urmează: Stămăteanu Leonardo Giulio, clasa a V-a, flaut, Premiul III şi Bilinciuc Diana,
clasaa VIII-a, flaut, Premiul  III, prof.îndrumător Elena Istrate; Cosmovici Ruxandra, clasa a VI-a,
flaut, Premiul  II, Niculaş Ana Carina, clasa a VII-a, flaut, Premiul  I şi Cosovanu Irina, clasa a VII-
a, flaut, Premiul  II, prof. Îndrumător, Mihaiela Săveanu; Berari Cătălina, clasa a VI-a, oboi, Premiul
III şi Tomescu Mădălina, clasa a VIII-a, oboi, Premiul III, prof. îndrumător Bolnavu Vasile; Ciornei
Sebastian, clasa a VII-a, clarinet, Premiul II şi Mandiuc Iosif, clasaa VIII-a, clarinet, Premiul I,
prof.îndrumător Baicu Ciprian; Lucău Petru, clasa a VII-a, clarinet, Premiul II, prof.îndrumător
Cazacu Vitalie; Bordeianu Alexandru, clasa a V-a, trompetă, Premiul II, Roznovan Laurenţiu, clasa a
VI-a, trompetă, Premiul II, prof.îndrumător Ruscior Cristi; Candreanu Beniamin, clasa a VI-a,
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trompetă, Premiul I, prof.îndrumător Mihai Claudiu Alin; Golea Bogdan, clasa a VIII-a, trompetă,
Premiul III, prof.îndrumător Sumanariu Florin, Ene Mircea, clasa a VII-a, percuţie, Premiul II,
prof.îndrumător Rusu Lucian.

A urmat în martie, Olimpiada Zonală, clasele III-VIII, ce s-a desfăşurat la Suceava, cu
următoarele rezultate: Temneanu Lucas, clasa a VI-a, flaut, Menţiune şi Bilinciuc Diana, clasa a
VIII-a, flaut, tot Menţiune, prof.îndrumător Istrate Elena, Cosmovici Ruxandra, clasa a VI-a, flaut,
Premiul II, Cosovanu Irina, clasaa VII-a, flaut, Premiul III, Niculaş Ana Carina, clasaa VII-a, flaut,
Premiul I şi Gheoghiu Alexia Maria, clasa a VIII-a flaut, Premiul I şi finalist, toţi îndrumaţi de prof.
Săveanu Mihaiela, Tomescu Mădălina, clasa a VIII-a, oboi, Premiul I şi finalist, prof.îndrumător
Vasile Bolnavu, Ciornei Sebastian, clasa a VII-a, clarinet, Premiul I şi Mandiuc Iosif, clasaa VIII-a,
clarinet, Premiul I şi finalist, ambii îndrumaţi de prof. Baicu Ciprian, Candreanu Beniamin, clasa a
VI-a, trompetă, Premiul II, prof.îndrumător Mihai Claudiu Alin, Golea Bogdan, clasa a VIII-a,
trompetă, Premiul II, prof. îndrumător Sumanariu Florin.

La Olimpiada Naţională clasele III-VIII care a avut loc la Bucureşti, finaliştii Colegiului de Artă
”Ciprian Porumbescu” din Suceava s-au clasat după cum urmează: Gheorghiu Alexia Maria, clasa a
VIII-a, flaut, Premiul III, prof.îndrumător Săveanu Mihaiela, Tomescu Mădălina, clasa a VIII-a, oboi,
Premiul I, prof.îndrumător Bolnavu Vasile şi Mandiuc Iosif, clasa a VIII-a, clarinet, Premiul II,
prof.îndrumător, Baicu Ciprian.

Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, clasele IX-XII, Bucureşti, din aprilie
2016:

 Premiul I, Ionel  Ştefan, clasa a XI-a, clarinet, prof. îndrumător Paicu Daniel
 Premiul II ,Tofănescu Daria, clasa a X-a, flaut, prof. îndrumător Săveanu Mihaiela
 Premiul II, Miron Iulian, clasa a XII-a, clarinet, îndrumator prof. Baicu Ciprian
 Premiul III, Sumanariu Robert, clasa a X-a, trompetă, prof.îndrumător Sumanariu Florin
 Menţiune, Iliuţ Diana, clasa a XII-a, oboi, prof. îndrumător Bolnavu Vasile
 Menţiune, Roba Vlăduţ, clasa a IX-a, clarinet, prof. îndrumător Baicu Ciprian

În luna mai 2016 a avut loc la Bistriţa Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală
„SigismundToduţă”, unde colegiul nostru a fost reprezentat de elevii : Stămăteanu Giulio, clasa a V-
a, flaut, Premiul  III şi Bilinciuc Diana, clasa a VII-a, flaut, Premiul II, ambii îndrumaţi de prof.
Elena Istrate, Cosmovici Ruxandra, clasa a VI-a, flaut, Premiul II şi Prada Paula, clasa a VIII-a, flaut,
Menţiune, îndrumate de prof. Săveanu Mihaiela, Tomescu Mădălina, clasa a VIII-a, oboi, Premiul II,
prof.îndrumător Vasile Bolnavu.

Concursul Naţional „Lira de Aur”, Suceava, iunie 2016: Niculaş Ana Carina, clasa a VII-a,
flaut, Premiul II, Prada Paula, clasa a VIII-a, flaut, Premiul II şi Tofănescu Daria, clasa a X-a, flaut,
Premiul I, sub îndrumarea prof. Săveanu Mihaiela; Bilinciuc Diana, clasa a VII-a, flaut, Menţiune,
prof.îndrumător Elena Istrate; Iliuţ Diana, clasa a XII-a, oboi, Premiul III, prof.îndrumător Vasile
Bolnavu; Ciornei Sebastian, clasa a VII, clarinet, Premiul III, Mandiuc Iosif, clasa a VIII-a, clarinet,
Premiul I, îndrumaţi de prof.Baicu Ciprian; Ionel Ştefan, clasaa XI-a, clarinet, Premiul I,
prof.îndrumător Paicu Daniel; Moisii Dumitru, clasa a IX-a, corn, Premiul III, prof.îndrumător
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Petrică Tabarcea; Candreanu Beniamin, clasa a VI-a, trompetă, Premiul III, prof.îndrumător Mihai
Claudiu Alin; Atomei Rareş, clasa a IX-a, trompetă, Premiul II şi Sumanariu Robert, clasaa X-a,
trompetă, Premiul I şi Finalist, îndrumaţi de prof. Sumanriu Florin; Devesievici Alexandru, clasa a
IX-a, percuţie, Premiul I, prof.îndrumător Rusu Lucian. Amintim aportul deosebi la obșinerea acesor
rezultate domnilor profesori corepetitori: Ionuţ Ciubotaru, Moroşanu Adrian, Johanes Onesciuc, Cristi
Lungu, Alina Andronic.

Şi anul acesta şcolar elevii noştri au evoluat alături de Filarmonica de Stat Botoşani, încântându-ne
auzul Daria Tofănescu, flaut, clasa a X-a, prof.îndrumător Mihaiela Săveanu, Iliuţ Diana Maricica,
oboi, clasa a XII-a, prof.îndrumător Vasile Bolnavu, Iulian Miron, clarinet, clasa a XII-a,
prof.îndrumător Ciprian Baicu, Dumitru Vlăduţ Moisii, corn, clasa a IX-a, prof.îndrumător Petrică
Tabarcea şi nu în ultimul rând, Robert Sumanariu, trompetă, clasa a X-a, prof. îndrumător, Florin
Sumanariu.

Catedra de instrumente de suflat şi percuţie a avut şi are o activitate bogată concertistică atât pe
plan local , regional, cât și pe plan național, implicându-se activ în viața cultural-artistică.

XI. COMISIA PROFESORILOR DE ARTE VIZUALE

Activitatea curriculară s-a concretizat prin completarea și coordonarea planificărilor
semestriale cu cele anuale precum și urmărirea nivelului de îndeplinire a tuturor criteriilor de evaluare
intersemestrială, anuală şi a competenţelor profesionale, propuse conform programelor şcolare şi
normativelor în vigoare .

 Colectivul catedrei s-a implicat în conceperea subiectelor, temelor şi criteriilor de evaluare
pentru activităţile desfăşurate pe parcursul acestui semestru, cu caracter curricular sau
extracurricular: selectarea și pregătirea lotului olimpic, a examenelor de competență
profesională, a admiterii și a evaluărilor de final de an școlar.

 De asemenea, colectivul catedrei a organizat sesiunile de examene de diferenţe pentru probele
de specialitate, din vacanța intersemestrială, cu tot ce înseamnă aceasta: spaţii, mobilier
specific, suport de lucru, supraveghere, comisii de evaluare.

 În vederea acreditării specializării Conservare restaurare bunuri culturale, s-au verificat și
întocmit/completat dosarele catedrei de Arte Vizuale, cu teme și subiecte propuse pentru
evaluările curente, în vederea completării programelor de învățământ alcătuite  pentru ciclul
gimnazial și liceal superior la nivel de catedră .
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Comisia metodică a avut pe sem. II 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, excursiile de documentare avute în vedere, a fost reiterată ideea  identificării unui spațiu
expozițional pentru absolvenții colegiului, oferta educațională, necesarul de materiale pentru atelierele
de specialitate  precum și alte aspecte ale activităților didactice.

 Colectivul catedrei a participat la consfătuirile anuale ale profesorilor de arte vizuale din
județul Suceava, organizate conform programului propus. În iunie 2016, au susținut lecție
deschisă dra. Prof. Schipor Raluca (Sustinere lecție demonstrativă în cadrul Cercului
Pedagogic, cu tema “Curente ale secolului XIX - Romantismul”) și referat, dl. Prof. Chișcă
Irinel

 Toate cadrele didactice au derulat activităţi şi atribuţii de management educativ şi în afara celor
prevăzute în fișa postului.

 „Salonul profesorilor de artă vizuală”, expoziție de pictură, grafică și tapiserie, a constituit
una dintre experiențele importante prin care s-au promovat în mod concret conceptele teoretice
privind creativitatea artistică. Această expoziție, prin bunăvoința și dedicarea multor colegi
profesori și oameni de bine,  a fost itinerată în centrele culturale importante ale județului, cu
numeroase ecouri în presa locală.
- februarie 2016 la Galeria de Artă din Rădăuți și  Casa de Cultură  din Gura Humorului.
- martie 2016 la Muzeul lemnului din Câmpulung Moldovenesc.

 Promovarea ofertei educaționale de către profesorii catedrei de arte vizuale, în grădinițe și
școli ( activitate cu caracter permanent).-Gura Humorului, Rădăuți,  Fălticeni( prof.Loredana
Ceica și prof.Camelia Rusu-Sadovei).

 Concursul de creativitate pentru copii: „ Voi fi și eu artist” desfășurat în perioada ianuarie-
aprilie 2016 a avut un ecou important în județ și a constituit un semnificativ ajutor în
promovarea ofertei educaționale și participarea unui număr mare de elevi la sesiunea de
admitere în clasele a noua cu specializările artistice plastice. Doamna inspector Loredana Ceică
și doamna profesor Camelia Rusu Sadovei au participat la organizarea și jurizarea etapelor
zonale ce a avut loc la Vatra- Dornei, Gura Humorului, Rădăuți,  Fălticeni, Suceava, iar faza
finală a avut loc la Colegiul de Artă.

COLABORĂRI ŞI PARTENERIATE
În cadrul activităţilor cu caracter  curricular şi extracurricular, s-a continuat desfășurarea unei

serii de contracte, parteneriate şi convenţii de colaborare, concretizate în rezultate materiale sau
aprecieri deosebite pe care partenerii noştri le-au exprimat în diferite momente. Astfel, în urma acestor
colaborări cu:

 Muzeul Bucovinei, Suceava
 Universitatea ”Ștefan cel Mare”Suceava
 Biblioteca "I.Ghe.Sbiera" Suceava
 Asociația ”Casa lui Patrocle”
 Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu si Consiliul

Elevilor
s-au concretizat câteva dintre acţiunile noastre, cum ar fi:
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 Sesiuni de comunicări în cadrul Bibliotecii „I.Ghe.Sbiera” şi USV Suceava
 Parteneriat de tip voluntariat pentru căminele de copii.
 Parteneriat de tip voluntariat cu căminele de bătrâni.
 Parteneriat de tip voluntariat cu Asociația ”Casa lui Patrocle”.
 Promovarea ofertei educaționale în unități școlare din județ.
 Parteneriat educațional: „Lectura altfel” în parteneriat cu „.Centrul Cultural pentru Promovarea

Valorilor Bucovinene” și „Colegiul Alexandru cel Bun  din Gura Humorului”
 Excursii de documentare.
 Expoziții ale elevilor și profesorilor.
 Vizita elevilor în spațiile muzeale și alte instituții ale orașului.

PROGRAME ŞI PROIECTE/ VOLUNTARIAT

Ca o preocupare permanentă a noastră avem în vedere depistarea şi atragerea cât mai multor
copii talentaţi in învăţământul vocaţional de specialitate. În acest sens organizatăm în parteneriat cu
IȘJ Suceava, la nivel județean, ai  Concursului de Arte Vizuale ” Voi fi și eu artist”, ediția a III  a,
decembrie - aprilie 2016. La ediția de anul acesta,  au participat elevi ai claselor a VIII- a din întregul
județ, în perioada decembrie 2015- aprilie 2016.

Desfășurarea de activități de informare în cadrul Campaniei ”Vreau să aflu”, proiect
educațional pentru elevi și tineri inițiat de Asociația Bicovina Profundă. ( prof. Miron Oana- clasa a
XII-a E)

Excursie documentara”Obiective de patrimoniu mondial UNESCO din județul Maramureș” a
constituit pentru un număr de 53 de elevi plasticieni ocazia de a cunoaște specificul unei zone
etnografice de excepție. Profesori participanti : Luca Catalin, Ceica Loredana, Tabarcea Narcis ;
organizatori Camelia Rusu Sadovei si Bliortu Roxana,imrpeuna cu clasele :a IX a B,aX a B,a IX a E si
a Xa E.( 15-17 aprilie 2016). Pe 28 mai 2016- în cadrul unui proiect de tip voluntariat cu caracter
umanitar, 10 elevi din clasa a X a E, coordonați de doamna prof. Camelia Rusu Sadovei, au desfășurat
un program de ”Mentorat artistic pentru elevi”. Acest proiect s-a dezvoltat în cadrul  parteneriatului
cu Asociația Discover România care a organizat evenimentul. În cadrul acestei activități, elevii
voluntari au coordonat cei 100 de elevi din centrele de plasament din județ în derularea activităților
proiectate de partenerii proiectului, pe parcursul zilei.( activități de tip plastic, teatru de păpuși, jocuri
interactive, etc.). In colaborare cu Iulius Mall Suceava pentru perioada sarbatorilor Pascale, elevii de
la clasele de pictura si restaurare conservare au pictat 3 machete tridimensionale de dimensiuni foarte
mari pentru decorarea spatiului destinat acestei perioade din incinta mall-ului, sub coordonarea
doamnelor profesor Bliortu Roxana, Oana Miron, Pusa Pislaru. Tot în cadrul parteneriatelor cu alte
instituții, prof.Roxana Bliortu și Oana Miron împreună cu elevii claselor a V-a B, a XI-a B și a XII-a E
au participat la activitati de tip art and craft propuse de McDonalds. În cadrul vizitei de schimb
cultural efectuată în școala noastră în luna aprilie 2016 de un grup de elevi din Olanda, doamnele
prof.Roxana Bliortu si Oana Miron, împreună cu elevii clasei a IX-a E , au sustinut un workshop cu
tehnici de grafică.

Catedra de arte vizuale s-a implicat și în cadrul evenimentelor din cadrul Targului Educational
desfasurat la Iulius Mall în luna mai 2016.
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Activități de voluntariat s-au mai derulat și în cadrul evenimentelor organizate de Centrul de
Informare Turistică a Consiliului Județean Suceava, Fundația Speologilor din Bucovina, la care a
participat cu un număr de elevi doamna profesor Miron Oana.

Vizitele de documentare fac parte din metodele specifice de formare și educare a elevilor. În
acest sens, s-au desfășurat vizite la Centrul Cultural pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene, Muzeul
de științele Naturii, Galeria de Artă ”Ion Irimescu”, etc.

De asemenea, suntem în derularea unui parteneriat cu Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura
Humorului, prin  proiectul ”LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ – LECTURA ÎN SPAȚII
NECONVENȚIONALE”  din 21 aprilie  2016 (activitatea a doua proiecte) coordonatori Prof. Muscă
Manuela și Prof. Roxana Bliorțu. Dna. Prof. Pusa Pislaru a organizat ca în fiecare an, de 1 iunie,
expozitia "Micii Picasso", în Shopping City Suceava, cu ucenicii doamnei profesor. Prof. Pusa Pislaru
si prof.Iulian Asimionesei au organizat o expozitie de pictura a claselor  a Xa B si a XI B pe care le-au
coordonat, în  incinta Iulius Mall, în luna iunie 2016.

Proiectele educaţionale/concursuri naționale și internaționale derulate împreună cu alte
instituţii şi  unităţi şcolare s-au concretizat în:

Participarea a două echipe din clasa a IX-a E la Sesiunea județeană de comunicări științifice –
chimie din 13 aprilie 2016, organizată la Liceul Economic, la care cele două echipaje au obținut
mențiuni.( echipaje coordonate de dna. Prof. Dumitru Viorica și Rusu Camelia).

Participarea unui  număr mare de elevi  în 28 mai 2016 în cadrul CONCURSULUI ”JOCUL
MEDIEVAL INTRE COMUNICARE ȘI INTERACȚIUNE”, un eveniment deosebit organizat
de Muzeul Bucovinei pe esplanada de la Cetatea de Scaun.

CONCURSUL NAȚIONAL „MARGARETA STERIAN” BUZĂU, Ediția a VII-a, februarie 2016
(prof. Raluca Schipor)
 Premiul I – Constandache Emilia (clasa a III-a) – secțiunea grafică
 Premiul II – Drăgoi Magdalena (clasa a VI-a) – secțiunea grafică
 Premiul III – Onofrei Anastasia (clasa a IV-a) – secțiunea pictură
 Mențiune – Melinte Ștefana (clasa a III-a) – secțiunea grafică

La CONCURSUL ”ŞTEFAN LUCHIAN”LICEUL DE ARTĂ BOTOŞANI , ediția a IX a
februarie 2016 , au participat elevii claselor de plastică din cadrul „Colegiului de Artă C.
Porumbescu”:
 Mențiune: Marta Alexandrescu, clasa a X a E, prof. îndrumător: Roxana Bliorțu
 Premiul I : Darea Mălina Roberta- casa a VIII-a B, prof. îndrumător: Chișcă Irinel

CONCURSUL NAȚIONAL „FRUMUSEȚEA SATULUI ROMANESC VAZUTA PRIN OCHII
COPIILOR” Cluj, martie 2016 – ( prof. Raluca Schipor)
 Premiul I – Drăgoi Magdalena (clasa a VI-a) – secțiunea Creație plastică
 Premiul I – Camilar Alexandra Florentina (clasa a VI-a) – secțiunea Creație plastică
 Premiul II – Bologa Diana Ștefania (clasa a VII-a) – secțiunea Creație plastic
 Premiul III – Onofrei Anastasia (clasa a IV-a) – secțiunea Creație plastic
 Premiul III – Leuștean Georgiana (clasa a VI-a) – secțiunea Creație plastic

PROIECT EDUCATIONAL „FANTEZII DE PRIMAVARA” Botosani, martie, 2016(prof.
Raluca Schipor)
 Diplome de Excelenta - Constandache Emilia (clasa a III-a) – secțiunea desen / pictură
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- Stoenecu Anubis Claudia (clasa a IV-a) – secțiunea desen / pictură

CONCURS REGIONAL „S.O.S. PAMANTUL...!” Prahova, aprilie 2016, editia a III-a (prof Raluca
Schipor)
 Premiul I – Constandache Emilia (clasa a III-a) - secțiunea grafică
 Premiul I – Drăgoi Magdalena (clasa a VI-a) - secțiunea grafică
 Premiul I – Cioata Andreea Nicoleta (clasa a VI-a) - secțiunea pictură

CONCURSUL INTERNATIONAL „SARBATOAREA PASTELUI IN OCHII COPIILOR”
(prof. Raluca Schipor)
 Premiul I – Stoenescu Anubis Claudia (clasa a IV-a) – secțiunea Artă Plastică
 Premiul  II– Onofrei Anastasia (clasa a IV-a) – secțiunea Artă Plastică

La CONCURSUL JUDETEAN ”VALORI CULTURALE DIN BUCOVINA”, iunie 2016- Palatul
Copiilor elevii din clasa I B- (coordonator prof. Camelia Rusu Sadovei)au obținut următoarele
rezultate :
 Premiul I- Bliorțu Ștefan
 Premiul II- Ignea Robert
 Premiul III- Apodariței Eusebiu
 Mențiuni- Bontaș Mara și Ciubotariu Sabrina

La CONCURSUL  INTERNAȚIONAL „Look and Learn” Marea Britanie, eleva BALICA
GABRIELA clasa a V-a , a castigat o Mentiune (tema Cubism, sectia grafica), prof.coordonator
Oana Miron.

La CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ “ARTA – ÎNTRE TALENT ŞI
DĂRUIRE”, ediţia a II-a , Bucureşti, eleva BĂNCESCU EMMA LIDIA, clasa a III-a A, a obținut
Premiul special (aprilie 2016, Prof. coordonator Chișcă Irinel).

La Concursul de Artă Tradițională” DE LA PSALMI ȘI ICOANE LA SFÂNTA SCRIPTURĂ ȘI
MUZICĂ SACRĂ”, ediția a XVIII-a, 21 aprilie 2016, organizat de Centrul Cultural Vrancea, au
obținut diplome de participare elevele Gavriliuc Veronica și Hreniuc Mirela, prof.coord. Axinte
Loredana.

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL “SIGISMUND TODUŢĂ” – EDIŢIA A XVIII-A, DEVA,
HUNEDOARA, MAI 2016 :
 Premiul I – Şendrea Alexandra (clasa a VII-a) – secţiunea grafică (prof. Raluca Schipor)
 Participare- Cojocariu Bianca Mihaela, Lupu  Agache Luminiţa, Maliş Denisa (prof. Chișcă

Irinel).

EXPOZIŢIA-CONCURS “VIS DE COPIL ÎN CASA BUNICILOR.” Ediţia a XX a, Suceava,
iunie 2016, Muzeul Bucovinei:
 Premiul I - Georgescu Andreea (Prof. Roxana Bliorțu)

- Bologa Diana Ştefania (clasa a VII-a) - secțiunea grafică ( prof. Raluca Schipor)
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 Premiul II – Araujo Regado Guilherme (clasa a VII-a) - secțiunea grafică( prof. Raluca
Schipor)

 Premiul III –Stoenescu Anubis Claudia  (clasa a IV-a) - secțiunea pictură( prof. Raluca
Schipor)

 Premiul III –Şendrea Alexandra  (clasa a VII-a) - secțiunea grafică( prof. Raluca Schipor)
 Menţiuni: Băncescu Emma Lidia clasa a III a A( Prof. Chișcă Irinel)

- Manole Iulia, clasaa IX-a C (prof. Chifan Cătălin)
- Drăgoi Magdalena (clasa a VI-a) - secțiunea grafică (prof. Raluca Schipor)
- Herghiligiu Cipriana Crina (clasa a VI-a) - secțiunea grafică (prof. Raluca Schipor)
- Cioata Andreea Nicoleta (clasa a VI-a) - secțiunea grafică (prof. Raluca Schipor)
- Zbera Denisa Maria (clasa a VI-a) - secțiunea grafică (prof. Raluca Schipor)

CONCURSUL  INTERNAȚIONAL  DE  ARTE  VIZUALE “GEOMETRIE FLORALĂ” –
Ediţia a VII-a Ploieşti, Prahova, iunie 2016 (prof. Coordonator Raluca Schipor) :
 Premiul I - Manolache Matei (clasa a III-a)– secțiunea Artă Plastică
 Premiul I - Constandache Emilia (clasa a III-a)– secțiunea Artă Plastică
 Premiul I - Stoenescu Anubis Claudia (clasa a IV-a) – secțiunea Artă Plastică
 Premiul I - Onofrei Anastasia (clasa a IV-a)– secțiunea Artă Plastică
 Premiul I - Drăgoi Magdalena (clasa a VI-a)– secțiunea Artă Plastică
 Premiul I - Camilar Alexandra Florentina (clasa a VI-a)– secțiunea Artă Plastică

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DIN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL
“PRIMĂVARA, ANOTIMP AL BUCURIEI!” - Prahova, ediţia a IV-a, iunie 2016 - (prof. Raluca
Schipor):
 Premiul I – Constandache Emilia – clasa a III-a
 Premiul I – Melinte Ştefana – clasa a III-a
 Premiul I – Bichir Maria Medeea – clasa a III-a
 Premiul I – Simioniuc Radu Constantin – clasa a IV-a
 Premiul I – Onofrei Anastasia – clasa a IV-a
 Premiul I – Fădur Maria Ilinca – clasa a IV-a

CONCURSUL NATIONAL DE ARTA PLASTICA “ICOANE SI ÎNGERI” – Vaslui, ediţia a VI-
a, 2016 – (prof. Raluca Schipor) :
 Premiul II – Onofrei Anastasia – clasa a IV-a (secţiunea icoană pe carton)

CONCURSUL INTERDISCIPLINAR JUDETEAN “ŞOAPTA PADURII” – Oneşti, Bacău, iunie
2016 –(prof. Raluca Schipor) :
 Premiul I – Constandache Emilia – clasa a III-a (secţiunea ecologie – educaţie plastică)

Aprilie 2016 – Participare cu elevii grupelor de a VIII –a B şi a IX-a B la 20TH INTERNATIONAL
BIENNIAL OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE GRAPHIC ART TORUŃ 2016 – Poland (
prof. Chișcă Irinel)
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OLIMPIADA NATIONALA DE ARTE PLASTICE, ARHITECTURA SI DESIGN, Ediția 2016-
Baia Mare:
 Premiul II - Davidel Eduard din clasa a XII a C, prof.coordonator Niculai Morosan,
 Mențiune– Hreniuc Mirela, clasa a XII a E, icoana pe lemn, prof. Axinte Loredana.

- Senciuc Cătălina, clasa a XII-a B , secțiunea Arte Textile, prof. Ceică Loredana
- Hreniuc Mirela- secțiunea Patrimoniu- Icoană, prof. Axinte Loredana

 Premiu Special- Iftode Georgiana Cristiana- secțiunea Istoria Artelor, prof. Schipor Raluca

OLIMPIADA  NATIONALA DE MESTESUGURI POPULARE, faza județeană:
 Premiul I-Hreniuc Mirela – prof. Camelia Rusu Sadovei

-Marta Alexandrescu- prof. Bliorțu Roxana
- Rusu Sadovei Ioana- prof. Bliorțu Roxana

 Premiul II- Gavriliuc Veronica prof. Camelia Rusu Sadovei
 Premiul III- Grumăzescu Irina, prof. Camelia Rusu Sadovei.

ATELIERE ȘI SIMPOZIOANE

Cadrele didactice din cadrul catedrei sunt cooptate în activități specifice în colaborare cu alte
instituții. Astfel, proiecte și programe de pedagogie muzeală inițiate de Muzeul Bucovinei au avut ca
mentori și moderatori pe dna.  prof.  Camelia Rusu Sadovei si dl. prof. Iulian Asimionesei, pe întreg
parcursul anului școlar și în cadrul atelierelor de vacanță ( Ateliere de arheologie experimentala , Din
secretele marilor maestri.)

Preocupările fiecărui membru al acestei catedre se împart şi către activitatea profesională
artistică, domeniu care nu trebuie neglijat atunci când  facem 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 plasticienii profesori din
catedra de arte vizuale au  luat parte:

EXPOZIȚII PROFESIONISTE ALE CADRELOR DIDACTICE - CATEDRA DE ARTE
VIZUALE
( personale și de grup):

 „Dascăl și artist”, expoziția itinerantă profesorilor de arte vizuale din județul Suceava
organizată la Galeria de Artă din Rădăuți- februarie 2016 ,  Casa de Cultură  din Gura
Humorului- martie 2016, Câmpulung Moldovenesc- aprilie 2016 la care au participat
profesorii: Ceică Loredana, Camelia Rusu-Sadovei, Chifan Cătălin, Iulian Asimionesei,
Niculai Moroșan, Oana Miron, Roxana Bliorțu.

 Participarea la Salonul Anual de Artă a Filialei UAP Suceava a dlor. Prof.  Ceică Loredana,
Camelia Rusu -Sadovei, Schipor Raluca, Chifan Cătălin, Iulian Asimionesei, Niculai Moroșan.

 Participare la Expoziția de schimb cultural ”Artă plastică suceveană la Laval” – din 13-22
mai 2016 organizată în Franța de Filiala UAP Suceava, Primăria și Consiliul Județean Suceava
a dlor prof. Pușa Pîslaru, Camelia Rusu-Sadovei, Schipor Raluca, Chifan Cătălin, Iulian
Asimionesei, Niculai Moroșan.

 Participare la Bienala de Artă Contemporană ”Nicolae Tonitza” Bârlad, aprilie- mai, 2016 a
dnei prof. Camelia Rusu Sadovei.

 Expoziție personală ”Feeria culorilor” a dlui prof. Chifan Cătălin, la Colegiul de Informatică
”Spiru Haret” Suceava.
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 Expoziție de grup ”Rezonanțe cromatice” la Galeriile Municipale Iași la care a participat dl.
Prof. Chifan Cătălin.

 Expoziție personală ”Bucovina sufletului meu” – a dlui prof. Chifan Cătălin la Centrul
pentru Susținerea Tradițiilor din Bucovina.

 În luna mai, dl. Prof.Niculai Morosan,a prezentat pe simezele din Sinaia, o Expoziție
personală de grafică și pictură.

 În luna mai 2016, dl. Prof. Baban Călin a deschis o expoziție personală în cadrul Galeriilor de
Artă ”Ion Irimescu” Suceava.

 În aceeași locație și dl.prof. Asimionesei Iulian a deschis în iunie o expoziție personală de
grafică .

Considerăm că activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar 2015-2016 este completată în
mod deosebit de rezultatele obținute în cel de-al doilea semestru, așa cum este consemnat în prezentul
raport.
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RAPORTUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR

Responsabil CSE – Prof. Țolca Doinița Felicia
Preşedinte CSE- elev Grumăzescu Irina – cl. a XI-a E

Nr.
crt.

Activitatea Data
desfăşurării

Tipul activităţii Responsabil /
colaboratori

1. Colecta pentru adăpostul de
căței

An școlar
2015-2016

voluntariat Irina Grumăzescu, elevii
colegiului

2. Mentorat artistic pentru
copii

Mai 2016 voluntariat Rusu Sadovei Ioana,Irina
Grumăzescu, prof. Rusu
Sadonvei Camelia, prof.
Bliorțu Roxana, Asociația
Discover Bucovina

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

Nr.
crt.

Programe/ proiecte Rezultate Impact Beneficii

1. “Oamenii de lângă noi” Patru familii
nevoiașe din
comunele Moara,
Ilișești și Scheia au
primit donațiile
făcute de elevii
colegiuluiși cadrele
didactice

elevi au înţeles că
sunt familii care au
nevoie de
afecțiune, îngrijire
și atenție, de
ajutorul celor din
jur, pentru a se
bucura de viață

Sensibilizarea
elevilor cu
privire la
situaţiile
sociale
deosebite din
prejma lor

REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURSURILE EXTRAŞCOLARE (ETAPELE
NAŢIONALE/INTERJUDEŢEANE/REGIONALE) CONFORM CAEN/2016

Nr.
crt.

Denumirea
concursului/festivalulul și poziția

(Conform CAEN /2016)

Premii obţinute
I II III M P S

1. Concurs Național - Educație
pentru sănătate ”Stil de viață
sănătos” poz.610

- 1 - - -

2. Concursul Național antidrog
”Iubește-ți viața”, poz.1665

5 2 1 1 -

3. Concurs Național de creație
literară ”Tinere condeie” –
etapa județeană

2 2 1 1 -

4. Concursul Național de arte 1 - - 1 -
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vizuale Povestiri din Urbea
veche, ediția a IX-a, iunie 2016,
Târgoviște, secțiunea Literatură

5. Concurs interjudețean – Teoria
Muzicii ”George Holca”, 7-9
aprilie 2016, Botoșani

15 4 1 - -

6. Concurs județean ”Natura ne
aseamănă, educația ne
deosebește”, iunie 2016

- - - 1 -

7. Concurs județean ”Behind the
words”, mai 2016

2 - - 1 -

8. Concurs județean ”Descoperă și
tu!”

- 1 2 - -

PROIECTE DESFĂŞURATE ÎN PARTENERIAT CU ALTE UNITĂŢI ŞCOLARE, ONG –
URI, ASOCIAŢII, PARTENERI EDUCAŢIONALI, INSTITUȚII DUPĂ CUM URMEAZĂ:
a. 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/
proiectului/campaniei

Scurtă
descriere

Organizator Perioada de
implementare

Nr. de
beneficiari

Parteneri

Tinerii fără violență Proiectul
vizează
informarea,
formarea,
comunicarea în
vederea
prevenirii și
combaterii
fromelor de
violență în
școală, a
optimizării
stimei de sine în
rândul elevilor

Prof. Dana
Elena Trocin

ianuarie –
iunie 2016

50 elevi ai
claselor IX
C, XI A

Psiholog
Nicoleta
Popescu

b. 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.

c.
Titlul programului/
proiectului/campaniei

Scurtă
descriere

Organizator Perioada de
implementare

Nr. de
beneficiari

Parteneri
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„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
Artă „
Ciprian
Porumbescu”

Anul şcolar
2015– 2016

600 şi 30
profesori

ISU
„Bucovina”
Suceava

d. 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.

e.
Nr.
crt.

Titlul proiectului Scurtă descriere Organizator Perioada de
desfăşurare

1. Ne e mai bine
împreună

Proiectul oferă elevilor
posibilitatea să vorbească, să
se asculte unii pe alţii, să
caute ei înşişi soluţii şi
alternative, acceptând
comunicarea ca sursă de
întreţinere a relaţiei pozitive
cu sine şi cu ceilalţi

Prof. Cardaș
Liliana

Ianuarie – iunie
2016

c.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
proiectului

Scurtă descriere Perioada de
implementare

Nr. de
beneficiari

Parteneri Impactul /
rezultate
obţinute

Fiecare
copil
contează

Proiectul vine în
sprijinul elevilor
claselor de liceu
pentru a înțelege
importanța sănătății,
respectând normele
de igienă, a unei
educații sexuale
corecte

Septembrie
2015- iunie
2016

elevi ai
claselor a
11 a C, a
VIII a B

Organizația
“Salvați
copiii”

Informarea
corectă din
surse
autorizate
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”Mărțișorul-
între tradiție
și artă”

Stimularea
creativității și
originalității elevilor
și studenților prin
realizarea unor lucrări
artistico-plastice ce
sunt expuse ca
produse ale muncii
lor în cadrul stand-
urilor din USV

7 febr.- 8
martie 2016

Elevi ai
colegiului,

părinți,
studenți

Asociația
Părinților și
Absolvenților
Colegiului de
Artă ”Ciprian
Porumbescu”
Suceava
USV Suceava
Casa de
Cultură a
Studenților
Suceava

Implicarea
tinerilor în
activități
artistice,
bazate pe
lucrul în
echipă;
mărțișoare,
felicitări
personalizate,
vase de sticlă
pictate

 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
proiectului

Scurtă descriere Perioada de
implementare

Nr. de
beneficiari

Parteneri Impactul /
rezultate
obţinute

Festivalul
lampioanelor

Dezvoltarea spiritului
de colaborare între
elevi și studenți,
organizarea unor
activități comune
(dans, muzică,
spectacol, recitaluri)

Februarie
2016

Elevi ai
colegiului,
studenți –
membrii ai
clubului de
Studii
Asiatice

USV, Clubul
de
StudiiAsiatice

Recitaluri,
dans,
afișe,
pliante,
broșuri

ECONATURA  Conștientizarea
și asumarea
responsabilității
protejării mediului;
 Formarea şi
exersarea unor
deprinderi de îngrijire
şi ocrotire a mediului
înconjurător, în
vederea educării unei
atitudini pozitive faţă
de acesta;
 Educarea
capacităţii de a
exprima mesaje
ecologice prin diverse
tehnici specifice
abilităţilor practice şi
plastice
 Implicarea
elevilor în găsirea de
soluții în rezolvarea
problemelor legate de

Aprilie-iunie
2016

Elevii
clasei a
XI-a A

Prof. Trocin
Dana, prof.
Buzuleac
Ioan

Informarea
corectă din
surse
autorizate
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mediu

Future.
Inclusion.
Toghether

Promovarea şi
încurajarea elevilor,
părinţilor, profesorilor
a partenerilor şi a
instituţiilor culturale
pentru dezvoltarea
abilităților de
comunicare în scopul
promovării diversității
și a
multiculturalismului

Noiembrie
2015-iunie
2016

Elevi ai
colegiului

Colegiul
Tehnic
”Toma
N.Socolescu”
Ploiești

Postere,
colaje pe
tema
diversității
lingvistice

Bibliotecar
pentru o zi!

Conștientizarea
elevilor de importanța
lecturii în conturarea
personalității proprii

An școlar
2015-2016

Elevii cl.
A V a B,
XI a A

Biblioteca
colegiului

Donații de
cărți

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

Nr.
crt.

Titlul activităţii Scurtă
prezentare

Data
desfăşurării

Rezultate

1. Exerciții cu natura Ziua
mondială a
mediului
înconjurător -

5 iunie 2016 Conștientizarea elevilor de
importanța ocrotirii mediului
ambiant, de limiarea
fenomenului de poluare

 Activităţi pentru timpul liber: exemple de excursii, excursii tematice, tabere tematice,
activități
și evenimente out-door, școli de vară, simpozioane – organizare, participare, beneficiari.

Nr.
crt.

Denumirea activității de timp
liber

Număr de elevi
participanți

Număr de cadre didactice
(părinți participanți)

1. Acasă la Junimea (excursie) 35 3
2. Aventura Park (excursie) 28 5
3. Printre nestematele Țării

Dornelor și plaga din inima
Călimanilor – cariera de sulf
(excursie)

90 6
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COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ

În anul şcolar 2015-2016, compartimentul Bibliotecă a Colegiului de Artă „Ciprian
Porumbescu” Suceava a desfăşurat următoarele  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 (fiecare elev a primit setul de manuale

pe fișa individuală de lectură);
 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 privind activitatea  bibliotecii;
 înscrierea elevilor şi a cadrelor didactice .  În anul şcolar 2015-2016 au fost înscrişi 869 de

utilizatori activi (elevi și cadre didactice)
 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 scolare actuale;
 elaborarea listelor bibliografice şi punerea la dispoziţia utilizatorilor;
 recondiţionarea volumelor deteriorate;
 îndrumarea elevilor din clasele a XII-a pentru intocmirea lucrărilor de competență

profesională;
 completarea colecţiilor de publicaţii în funcţie de cerinţele utilizatorilor. În anul școlar 2015-

2016 au fost achiziţionate un număr de 229 volume provenite din achiziţie directă din fonduri
de la bugetul local  şi donaţii. Donaţii au fost făcute de prof. Camelia Rusu Sadovei, maestrul
George Sârbu, prof. dr. Sever Dumitrache, prof. Valentin Ianoș.

 Pregătirea documentației pentru Comisia ARACIP.

Activităţi de promovare a cărţii, lecturii şi informaţiei :

 Proiectul ”Primii pași pe tărâmul cărților”, clasa pregătitoare B, prof. înv. primar Dana Mitu
(septembrie 2015);

 Proiectul ”Primii pași pe tărâmul lecturii”, clasa pregătitoare A, înv. Paula Șalar (septembrie
2015);

 Proiectul ”Toamna la bibliotecă ”, clasa pregătitoare B, prof. înv. primar Dana Mitu
(octombrie  2015) ;

 Proiectul ”Povești cu pitici ”, clasa pregătitoare A, înv. Paula Șalar (octombrie 2015);
 Proiectul ”În așteptarea Crăciunului ”, clasa I A, prof. înv. primar Mariana Străchinescu

(decembrie 2015);
 Proiectul ”Dor de Eminescu”, clasele a IX-a A și a V-a B, prof. Dana Trocin (ianuarie 2016) ;
 Proiectul ”Să facem cunoștință cu Mihai Eminescu”, clasa pregătitoare A, înv. Paula Șalar

(ianuarie 2016) ;
 Proiectul ”Legenda mărțișorului”, clasa pregătitoare A, înv. Paula Șalar (1martie 2016) ;
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 Proiectul educațional ”Bibliotecar pentru o zi”,  clasa a V-a B, prof. Dana Trocin ( mai 2016) ;
 Expoziția ”În memoria bunicilior” – in incinta bibliotecii (colaborator Luminița Sănduleac);
 Proiectul educațional ”Voluntari în slujba cărților”, clasa a XI-a A, prof. Valentin Ianoș.

Colaborări : www.librarie.net
 Editura Grafoart
 Editura Muzeului Literaturii Române
 Editura ACS

Activităţi de dezvoltare  profesională continuă :

 perfecţionarea pregătirii profesionale prin participarea la cursurile şi întâlnirile de specialitate
organizate de instituţiile abilitate;

 participarea la  activităţi metodico- ştiinţifice;
 22 aprilie 2016 participarea la Simpozionul Interjudeţean la Colegiul Economic ”Dimitrie

Cantemir” Suceava;
 efectuarea studiului individual pentru a dobândi cunoştinţe biblioteconomice de actualitate.
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CABINETUL PSIHOPEDAGOGIC

În anul școlar 2015-2016, profesorul psiholog a  desfășurat activități specifice, în acord cu
obiectivele  asumate la nivelul CJRAE și cu obiectivele specifice stabilite în planul managerial anual.

Realizarea activității de consiliere psihopedagogică

De activitățile  de consiliere individuală au beneficiat 32 de elevi, pe următoarele problematici:
OSP ; emotivitate excesivă, izolare socială; dificultăți școlare; manifestări depresive; manifestări
anxioase; dificultăți intrafamiliale; tulburări de comportament; evoluție școlară descendentă ;
absenteism școlar; managementului timpului, managementul învățării; anxietate de
performanță; dificultăți de adaptare;  dificultăți de relaționare cu celălat sex; probleme de orientare
sexuală; pregătirea psihologică pentru examenul de  bacalaureat.

Au fost  consiliați un număr de 8 părinți pe următoarele probleme :pentru  evoluție școlară
descendentă ;  dificultăți intafamiliale, divorț ; probleme emoționale ale copilului ; absenteism școlar ;
tulburări de comportament ; obezitatea copilului. La cabinetul de asistență psihopedagogică au apelat
17 profesori și învățători, atât pentru probleme ale elevilor, cât și pentru consultanță psihopedagogică.
Profesorul psiholog a participat la trei ședințe cu părinții, la solicitarea profesorilor diriginți. De
asemenea, în semestrul al II-lea, profesorul psiholog a propus și a realizat două proiecte educaționale
de dezvoltare socio-emoțională la clasa I B și de dezvoltare socială la clasa a VII-a A. Pentru clasele a
a VIII-a,  a XI-a și a XII-a  s-au realizat lecții de consiliere la clasă pe tema orientării școlare și
profesionale.

Din punct de vedere al formării profesionale, profesorul psiholog a participat la comisiile și
cercurile pedagogice la nivel de CJRAE. De asemenea, profesorul psiholog a continuat și în semestrul
II cursul de formare continuă, ” Intervenție, Asistență, Consiliere Personală și Psihologică”, 60 ore,
acumulând 15 credite transferabile.

Profesorul psiholog a participat la Târgul Liceelor în luna mai și la evaluarea psihosomatică a
preșcolarilor în lunile februarie-martie, fiind repartizată la centrul de evaluare din incinta Liceului cu
Program Sportiv, Suceava.
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SERVICIUL FINANCIAR

În  semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 s-au efectuat plăţi de la bugetul local în sumă de
3.464.094 lei, din care 3.046.653 lei pentru plata salariilor ( inclusiv plata contribuţiilor aferente
acestora) , 267.096 lei pentru plata bunurilor şi serviciilor, 23.416 lei pentru plata burselor (7 de
performanță, 46 merit, 7 de boală și orfan  ) și 126.929 lei la capitolul investiții.

În cadrul cheltuielilor de personal, suma a fost cheltuită după cum urmează:

 2.087.260 lei – salarii de bază,
 4.386 lei – alte sporuri
 376.375 lei – plata cu ora,
 391.257 lei – contribuţia unităţii pentru asigurări sociale de stat (pensii),
 12.143 lei - contribuţia unităţii pentru asigurări de şomaj,
 128.337 lei - contribuţia unităţii pentru asigurări sociale de sănătate,
 3.944 lei – contribuţia unităţii la fondul de asigurări de muncă şi boli profesionale,
 42.951 lei – concedii medicale plătite din CAS.

La capitolul de cheltuieli  cu bunuri şi servicii, suma de 267.096 lei a fost cheltuită după cum
urmează:
 3.709 lei – furnituri de birou (ace,agrafe, bibliorafturi, CD-uri, capsator, capse,

corector, creioane mecanice și rezerve pt creioane, dosare, etichete, folii protecție,
hârtie copiator, lipici, marker, pixuri, plicuri, radiere, rigle, suport dosare, tușieră, etc),

 3.902 lei- materiale pentru curăţenie (bureți, cloramină, coș gunoi, detergent pardoseli,
lemn, geamuri, detartrant, dezinfectant, făraș, găleți, hârtie igienică, lavete, mănuși,
mături, mop-uri, perie WC,  praf curățat, palmari, prosoape hârtie, saci menaj, săpun
lichid, saci aspirator,  etc),

 128.774 lei – cheltuieli cu energia termică, energia electrică și gaze naturale,
 11.092 lei – cheltuieli  apă, canal,
 18.571 lei – transport cadre didactice,
 3.969 lei – cheltuieli  telefon, internet, poştă,
 25.579 lei – materiale și prestări servicii  cu caracter funcţional (toner imprimantă și

copiator, stick memorie,  carton și hârtie desen,  drapel UE, imprimate tipizate pentru
proba scrisă examene naționale, oxizi pentru secția de conservare-restaurare, registre
acte studii, sursă calculator ), servicii monitorizare pază elevi și instituție (pe timp de
noapte), actualizare soft foi matricole, licențe Windows și Office,

 45.433 lei – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (asistență software,
reînnoire certificat semnătură electronică declarații fiscale, verificare sistem de
securitate, abonament legislație, plată fond handicap la bugetul de stat, găzduire site
colegiu,  prestări servicii activitate de evaluare externă în vederea acreditării, verificare
hidrant incendiu, placă ”Interzis fumatul ”, servicii arhivare,  materiale pentru
întreţinere (bandă izoleră, baterie robinet, becuri, broască și butuc ușă, burghiu, cleme,
console chiuvetă, coturi, cuie, diblu, dozator săpun, garnituri, întrerupătoare, lacăt,
lavoar, pensule, piulițe, prize, racorduri, robineţi, saci rafie, silicon, șmirghel, șaibe,
ștecher, șuruburi, ulei și fir tăietor pentru mașina de cosit, vas WC,vană gaz, etc.),
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 3.602 lei – reparații curente (materiale reparații (adeziv, amorsă, cherestea, gresie,
polistiren, vopsea lavabilă, vopsea albă), lucrări de reparații canal scurgere,

 600 lei – materiale sanitare dotări truse de prim ajutor,
 18.655 lei – obiecte de inventar (avizier, calculatoare,  ciocan, dezumidificator, furtun

PSI, hard disk extern, hârleț, minicompresor aer, monitor, pistol spumă, rame planșe
PSI, stingător PSI, aer condiționat, scară articulată, suport montare videoproiectoare,
televizor, ștampilă, târnăcop,  trusă prim ajutor, ),

 2.614 lei – cărţi  bibliotecă,
 330 lei – pregătire profesională (curs ISCIR),
 266 lei – Protecția muncii și PSI ( încărcat stingătoare),

La capitolul cheltuieli  de capital suma de 126.929 lei a fost decontată pentru  teren sport
corp A și reabilitate acoperiș corp B. S-au demarat proceduri de achiziție  pentru :
 Reabilitare bibliotecă,
 Înlocuire tâmplărie PVC,
 Lucrări de refacere pardoseală sală sport și holuri,
 Sistem de sonerie corp A.

Dotări : 3 pianine, un flaut, un sistem de sonorizare, o tablă interactivă, 3 videoproiectoare
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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 trei pianine, un flaut, video proiectoare, sistem de sonorizare corp A, licențe pentru
laboratoarele de informatică, s-au inlocuit geamurile din curtea interioară corp A, s-au făcut
modernizări la pardoselile de pe holuri corp A și s-a inlocuit pardoseala din sala de sport, s-a
reabilitat biblioteca școlii, s-au inlocuit geamurile din sala de Orchestră);

Completarea bazei didactico-materiale a şcolii prin achiziţii destinate bibliotecii(s-au
achiziţionat cărţi, albume, partituri);

Asigurarea accesului personalului din colegiu.
Un moment important în viața școlii l-a constituit organizarea Olimpiadei de Interpretare

Instrumentală, clasele III-VIII, faza zonală, în perioada 24-26 martie 2016, când instituția noastră a
fost gazda celor 8 județe din Moldova. De asemenea, Colegiul nostru a fost gazda Cercului
Consilierilor Educativi din județ, eveniment desfășurat pe 8 aprilie 2016. Cu această ocazie,
directorul și consilierul educativ, prof. Țolca Doinița au coordonat apariția unui ghid al profesorilor
consilieri educativi din școlile sucevene.

În  perioada 14-16 aprilie 2016, Colegiul de Artă a primit echipa de experți ARACIP în
vederea  acreditării specializării conservare-restaurare bunuri culturale. În urma vizitei de evaluare
externă, școala noastră a primit calificativul F.B. și  avizul de acreditare.

În luna mai, in Colegiul de Artă s-au organizat și desfășurat probele de admitere pentru
învățământul vocațional și probele de admitere pentru verificarea cunoștințelor la limba
modernă(engleză, franceză, germană). Aceste examene au constituit o experiență inedită, dar extrem
de solicitantă pentru întregul personal al școlii, având în vedere numărul mare de candidați (peste 700
de elevi).

Tot în semestrul al II-lea, domnii profesori Griga Florin, Onesciuc Johannes, Ggiu Ovidiu și
Micliuc Ionuț și-au susținut inspecțiile speciale pentru acordarea gradului didactic I. Au susținut
examene pentru acordarea gradului didactic II: prof.Călin Anca, prof. Mititiuc Cezar și prof. Miron
Oana. Doamna profesoară Ursu Andonic Alina a promovat examenul de definitivat cu media 10
(zece).

În concluzie, semestrul II al anului școlar 2015-2016 a reprezentat  o perioadă extrem de
încărcată, dar benefică,  cu activități  complexe și variate, în care fiecare cadru didactic și-a adus
aportul la eficientizarea procesului instructiv-educativ. Toate aceste aspecte subliniază dăruirea,
profesionalismul și devotamentul  personalului angajat al unităţii. Există, din păcate,  şi situaţii
nedorite în comportamentul unor colegi: superficialitate în pregătirea şi desfăşurarea actului didactic,
întărzieri nepermise de la ore sau absenţe nemotivate, învoiri repetate, părăsirea sălii de curs pentru un
apel telefonic, agresarea verbală a unor elevi, efectuarea sporadică a serviciului pe şcoală,
nerespectarea ritmicităţii notării în cataloage, greşeli de neatenţie în completarea cataloagelor.
Considerăm că toate aceste aspecte pot fi îmbunătățite printr-o analiză clară și pertinentă în care să
recunoaștem neajunsurile semnalate și să manifestăm dorința de a le remedia. Succesele şi împlinirile
didactice  de care ne-am  bucurat ne-au întărit încă o dată ideea  că înfrângerea nu este decât a celor
care o acceptă.


