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      Prezentat și aprobat în C.P.din 21.03.2017 

 

RAPORT 

Asupra activității desfășurate in semestrul I al anului școlar 2016-2017 

 

 În semestrul I al anului şcolar 2016-2017, preocuparea majoră a cadrelor didactice 

din colegiu, a întregului personal,  a fost derularea în cele mai bune condiţii a procesului 

instructiv-educativ, astfel încât fiecare elev să-şi însuşească şi să dobândească competenţele 

prevăzute în programele şcolare în vigoare, în mod deosebit cele artistice, specifice profilului 

vocaţional al şcolii.  

Raportul de activitate al Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu” se dorește a fi un 

intrument de lucru care să permită o înţelegere profundă a activităţilor specifice, precum şi a 

importanţei lor în evoluţia instituției. Analiza în baza căreia s-a realizat acest document a avut 

la bază raportările tuturor compartimentelor instituției.. 

  În domeniul managementului instituţional, direcţiile principale de acţiune au vizat: 

 Constituirea şi proiectarea activităţii colectivelor de lucru: Consiliul profesoral, 

Consiliul de Administraţie, colectivele de catedră şi comisiile metodice; 

 Întocmirea orarului pentru fiecare clasă, grupe de studiu sau fiecare elev de la profilul 

muzică,arte vizuale, astfel încât să se respecte principiile pedagogice şi valorificarea 

optimă a spaţiilor şcolare; 

 Actualizarea Regulamentului de ordine interioară pe baza Regulamentului-cadru 

nr.5079/30.09.2016, afişarea şi prelucrarea metodologiilor privind desfăşurarea 

examenelor de certificare a competenţelor profesionale, a testării  naţionale, a 

bacalaureatului şi a  admiterii în învăţământul liceal; 

 Creşterea gradului de profesionalizare a funcţiilor manageriale și didactice; 

 Funcţionarea eficientă a structurii de management al calităţii educaţiei prin activităţi de 

îndrumare şi control, rapoarte şi analize în cadrul Consiliului de Administraţie. 

 

 La începutul anului şcolar 2016-2017 au fost înscrişi 913 elevi  din care 183 elevi la 

ciclul primar, 201 elevi la ciclul gimnazial şi 529 elevi la ciclul liceal.  La sfârşitul semestrului I, 

situaţia elevilor se prezenta astfel:  183 elevi la clasele primare ( un elev a venit din județ și un 

elev s-a transferat în județ); 199 elevi au rămas la  ciclul gimnazial (doi au plecat prin transfer  

în județ, unul în străinătate și un elev a venit din alt județ ).   La liceu au rămas 526 elevi ( patru 

elevi au plecat prin transfer  și un elev a venit din județ). Prin urmare, au încheiat semestrul I  908 
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elevi. În vacanţa intersemestrială au susţinut examene de diferenţă 3 elevi din învățământul 

primar, la profilul arte vizuale,  două eleve s-au înscris în clasa a VII-a, profil arte plastice, iar la 

secția muzică a susținut examen de diferență un elev.  Aşadar, în semestrul al II-lea al anului 

şcolar 2016-2017 sunt înscrişi 914 elevi.  

  O altă latură a managementului instituţional a fost realizarea planului de şcolarizare pentru anul 

şcolar 2017-2018, obiectiv principal al managementului instituțional. 

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

 Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev pentru 

dobîndirea competenţelor cheie, axate pe realizarea unui învăţământ formativ care îmbină 

strategii şi demersuri didactice moderne; 

 Motivaţia participării cadrelor didactice şi elevilor la programe de pregătire pentru 

atingerea itemilor de performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală; 

 Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la consiliere psiho-pedagogică, orientare 

şcolară şi profesională; 

 Corelarea planului de şcolarizare cu opţiunile şi interesele elevilor, cu posibilitatea de 

inserţie pe piaţa muncii sau de continuare a studiilor în învăţământul superior. 

 

Primul pas în acest sens în semestrul I al anului şcolar 2016-2017 a fost parcurgerea 

materiei planificate şi formarea competenţelor prevăzute în programele şcolare. Ca urmare, 

situaţia la învăţătură, la sfârşitul semestrului I, se prezintă astfel:  

 din   908  elevi, au promovat   822  elevi, reprezentând  90,97% , din care 82 elevi sunt 

corigenţi și 4 elevi  neîncheiați. 

 Pe cicluri de învăţământ, promovabilitatea este distribuită astfel: 

 La clasele 0 -IV: 98,91%; 

 La clasele V-VIII: din 199 elevi au promovat  180,  reprezentând  90,46% : 10 sunt 

corigenți la un obiect, 8 la două obiecte și un elev la trei obiecte. 

 La clasele IX-XII: din  526 elevi, promovaţi  465, reprezentând   88,41%.:  42 elevi sunt 

corigenți la un obiect, 14 la două obiecte, 3 la trei obiecte, iar 2 la mai mult de patru 

obiecte. 

Situaţia notelor la purtare indică  89 elevi cu nota scăzută, din care  8 elevi  au note sub 7 (6 

elevi de liceu și 2 elevi de la învățămîntul gimnazial). Notele au fost diminuate ca urmare a 

numărului mare de absenţe  și a comportamentului neadecvat sau a actelor de indisciplină 

(altercație fizică, limbaj necivilizat). 
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 COMISIA METODICA A INVAȚATORILOR 

 Pe parcursul anului şcolar 2016/2017, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus 

următoarele obiective: 

 Îmbunătățirea eficienței actului didactic; 

 Integrarea eficientă documentelor școlare în activitatea instructivă-educativă; 

 Evaluarea elevilor cu scop de orientare și optimizare a procesului de învățare; 

 Îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba română și matematică și explorarea 

mediului; 

 Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfășurarea activității la clasă; 

 Asigurarea respectării normelor de securitate pentru elevi; 

 Confecţionarea de material didactic (planşe, scheme, tabele recapitulative, prezentări Power 

Point) ; 

 Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate în desfăşurarea activităţii didactice (cd-uri 

educaţionale, site-uri educaţionale, calculator, video-proiector etc.) ; 

 Iniţierea şi derularea unor parteneriate şi proiecte educaţionale locale şi interjudeţene; 

 Desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare cu impact asupra membrilor 

comunităţii. 

 In semestrul I s-au realizat toate activitătile propuse în planul managerial, întreaga 

activitate desfășurându-se în concordanţă cu documentele programatice pe toate 

compartimentele lor. 

I.  ANALIZA   S.W.O.T. 

Puncte  tari 

 Realizarea activitatilor propuse prin planul managerial; 

 Existenţa unui număr de șapte cadre didactice instruite pentru predarea-învăţarea în sistem 

integrat; 

 Constituirea a două clase pregătitoare; 

 Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării procesului instructiv–educativ  în condiţii 

moderne; 

 Proiectarea conform cerinţelor programelor şcolare; 

 Utilizarea permanentă a metodelor activ-participative în cadrul activităţii didactice; 

 Strânsa colaborare a cadrelor didactice cu comitetele de părinţi; 

 Amenajarea şi dotarea spaţiilor destinate orelor de curs cu resurse proprii; 
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 Realizarea şi utilizarea de materiale didactice atractive, utile, interesante; 

 Participarea învăţătorilor la activităţile de perfecţionare din cadrul comisiei şi cercurilor 

pedagogice; 

 Utilizarea mijloacelor didactice moderne în desfăşurarea activităţilor (în mod special – 

calculatorul ) ; 

 Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi 

interesele educabililor (serbări, expoziţii, concursuri de desene, excursii, parteneriate). 

Puncte  slabe 

 Întârzierea consemnării notelor în cataloage de către unele cadre didactice ; 

 Scăderea interesului elevilor pentru activitatea de învăţare; 

 Lipsa spațiului necesar desfășurării programului de dimineață pentru toate clasele din ciclul 

primar ; 

 Diminuarea posibilităţilor financiare ale părinţilor; 

 Interesul şi implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea comportamentale ale 

elevilor; 

 Participarea unui mic procent al cadrelor la cursurile de perfecţionare, la simpozioane şi 

sesiuni de comunicări, la activităţi de implementare a noilor tehnici de evaluare organizate 

de către Inspectoratul Şcolar Judeţean sau CCD Suceava. 

Oportunităţi 

 Realizarea unui permanent schimb de experienţă între cadre, prin activităţile demonstrative 

din cadrul comisiei metodice şi a cercului pedagogic desfășurat în școală ; 

 Întocmirea planificărilor calendaristice în format electronic şi permanenta reactualizare şi 

îmbunătăţire a acestora; 

 Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare; 

 Existenţa unui cadru optim în şcoală pentru desfăşurarea unui demers didactic de înaltă 

calitate. 

Ameninţări 

 Lipsa spaţiului  necesar pentru ca toate clasele din învățământul primar să funcționeze 

dimineața. 

 

I. DOMENIUL CURRICULUM 

Proiectarea activităților 
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Planificarea si proiectarea unitatilor de invatare s-au facut tinandu-se cont de precizarile 

facute in ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si programele scolare. O 

atenţie deosebită s-a acordat continuării  monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din 

fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi 

conştiente  la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. Toate cadrele 

didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-

participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice 

proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat 

ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, 

conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de 

competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor 

concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de 

instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. In lecţiile desfăşurate la clasă, s-au aplicat 

tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, 

care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia 

dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de 

lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi 

colective, a iniţiativei. 

Evaluarea activităților 

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie 

deosebită s-a acordat   probelor de evaluare iniţială la clasele I-IV. Evaluările sumative, dar şi 

formative au fost concepute, aplicate şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui 

grup şi la nivelul comisiei. Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii 

de performanţă pe trei nivele: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin 

cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte 

învăţarea. Analizand rezultatele obtinute se constata ca rezultatele pe transe de calificative sunt 

mult mai bune la sfarsitul semestrului I decat la inceput. In majoritatea cazurilor se constata ca 

unii dintre elevii cu calificative de insuficient au trecut la calificativul de suficient si cei cu bine 

la foarte bine. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de 

acţiuni  privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se 

programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare. S-a folosit o gamă de 

strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu diferite activităţi de 

evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţământ. 
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Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică 

asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. 

II. DOMENIUL RESURSE UMANE 

 Încadrarea la ciclul primar la Colegiul de Artă este asigurată de cadre didactice 

calificate: opt  profesori învățământ primar şi un învățător. La nivelul Comisiei Metodice s-au 

organizat: 

 Lecţii demonstrativă în cadrul cercului pedagogic la Comunicare în limba română, prof.înv. 

primar Puiu Loredana,Clasa a – II – a   B(17 noiembrie 2017 

 Lecţii demonstrativă în cadrulcomisielaArte vizuale și abilități practice:prof.înv. 

primarMoscal Angela,clasa a IV-a(16 decembrie 2016)  

 Referate de specialitateîn cadrul cercului pedagogic: „Metode eficiente de pregătire a 

elevilor pentru evaluarea națională la Comunicare în limba română”prof.înv. primar 

Mariana Străchinescu 

 Referate de specialitate în cadrul comisiei metodice:    prof.înv. primar Chiriliuc Oana, la 

nivelul Cercurilor Pedagogice. 

Cercurile pedagogice s-au desfăşurat în datele de 17.XI.2017. La activităţile desfăşurate în 

cadrul Cercurilor Pedagogice au participat toate cadrele didactice din cadrul comisiei, cu 

excepţia d-nei învăţătoare Şalar Paula care și-a desfasurat orele conform orarului. Fiecare cadru 

didactic și-a actualizat portofoliul personal pe care l-a structurat conform procedurii CEAC. 

III. DOMENIUL RESURSE MATERIALE SI INFORMAȚIONALE 

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la 

resursele de învăţare. Se utilizeaza  auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţământ. 

Fiecare cadru didactic are la portofoliul personal lista cu auxiliarele utilizate la clasă și acordul 

părinților pentru a le folosi. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, 

ameliorare sau de dezvoltare. Elevii au fost implicati în alcătuirea de portofolii tematice. 

IV. DOMENIUL RELAȚIA CU COMUNITATEA 

În cadrul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în 

egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor 

dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a 

metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la 

experienţele copiilor. 
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 COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE LIMBA ROMÂNA 

 

 În semestrul I al anului școlar 2016-2017, 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 educaționale, 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 vizat ameliorarea 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 I al anului școlar 2016-

2017. 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. Tot în acest sens au fost organizate la toate 

nivelurile testări inițiale cu rol de evaluare a nivelului clasei și de identificare atât a punctelor 

tari, cât și a punctelor slabe și a amenințărilor. În urma acestor evaluări s-au realizat planuri de 

măsuri remediale, menite să eficientizeze pregătirea pentru examene. 

 Pregătirea pentru examenele naționale a constituit o prioritate pentru profesorii de 

limba și literatura română în semestrul întâi al anului școlar 2016-2017. Astfel, doamnele 

profesoare Manuela Muscă și Liliana Balan (pentru clasa a VIII-a) și Liliana Balan, Dana 

Trocin și Manuela Muscă (pentru clasa a XII-a), au efectuat ore de pregătire suplimentară 

pentru examenele naționale, conform orarului stabilit. În vederea simulării examenului de 

bacalaureat la clasa a XI-a au realizat ore de pregătire suplimentară doamnele profesoare 

Sabina Roman, Anca Varga, Liliana Balan, Dana Trocin și Manuela Muscă. 
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 În luna decembrie 2016 s-au organizat teze unice pentru elevii claselor terminale, în 

vederea optimizării procesului de pregătire pentru exemenele naționale. 

 Eleva Boloca Diana, clasa a VIII-a B a obținut premiul al II-lea la etapa județeană 

Lectura ca Abilitate de Viață(prof. Liliana Balan). 

În luna decembrie s-a organizat etapa pe școală a Olimpiadei de Limba și Literatura 

Română, în vederea selectării elevilor care vor participa la etapa locală.  

 Au participat în calitate de evaluatori la olimpiadele școlare organizate în semestrul I al 

anului școlar 2016/2017 doamnele profesoare: Liliana Balan, Sabina Roman (faza județeană a 

Olimpiadei Lectura ca Abilitate de Viață, iar prof. Dana Trocin, Sabina Roman (faza locală a 

Olimpiadei de Limba și  Literatura Română). 

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. Doamna profesoară Manuela Muscă a 

susținut în luna februarie colocviul de însciere la gradul I în cadrul Universității Ștefan cel 

Mare, Suceava. 

Activitățile extracurriculare au constituit și în semestrul I al anului școlar 2016- 2017 o 

prioritate pentru catedra de limba și literatura română. În luna ianuarie toate profesoarele din 

catedra de limba și literatura română au organizat activități de comemorare a poetului național, 

Mihai Eminescu (sesiuni de recitare, audiții, vizionare film, concursuri de creație literară). 

Dezvoltarea competențelor de lectură au constituit o prioritate pentru profesoarele din 

catedra de limba și literatură română. Astfel, a continuat activitatea cercurilor de lectură: 

Livrovorii (prof. Liliana Balan și Anca  Varga), Biblioteca mobilă (prof. Sabina Roman), 

Cartea cu jucării (prof. Dana Trocin), Lectura altfel (Manuela Muscă). 

Prin activitatea desfășurată în semstrul I al anului școlar 2016-2017 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 elevi, 

principalii beneficiari ai procesului de educație. 
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COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE LIMBI MODERNE 

 

În  urma analizei activităţii Comisiei metodice de Limbi moderne, desfășurată în data 

de 22.02.2017, s-a constat că membrii catedrei de limbi  moderne au desfăşurat în semestrul I o 

activitate susţinută, în conformitate cu programa şcolară, cu planul managerial al Colegiului de 

Artă ”Ciprian Porumbescu” şi cu recomandările pe linie de specialitate.  

Au fost urmărite : studiul programei de specialitate, alegerea manualelor de studiu și 

stabilirea responsabilităților în cadrul catedrei, planificarea testărilor de început de an școlar, 

discutarea rezultatelor în cadrul catedrei, măsuri remediale pentru eliminarea neajunsurilor 

înregistrate, parcurgerea integrală şi ritmică a materiei, la toate clasele şi specialităţile, conform 

planificărilor semestriale şi obiectivelor propuse ; folosirea unui adecvat material didactic; 

aplicarea unor metode active, intens participative, antrenarea unui număr mare de elevi în 

pregătirea concursurilor şi olimpiadelor şcolare. Au fost analizate rezultatele testelor de 

evaluare predictivă şi s-au stabilit măsuri pentru recuperarea elevilor ce au obținut rezultate 

slabe în însușirea materiei predate ; toți membrii catedrei si-au elaborat portofoliile personale 

pe care le-au actualizat 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, insistîndu-se pe calitatea 

comunicării în cadrul orelor de lb. moderne, corelarea interacţiunilor profesor – elev şi ale 

celor între elevi prin metode care să dezvolte competenţele lingvistice, deprinderi, şi atitudini 

specifice la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de Referință. 

Profesorii de limbi moderne s-au implicat activ în activitățile de specialitate : 

consfătuiri didactice, ședințe de catedră, cercuri pedagogice, ședințe la ISJ SV cu profesorii 

metodiști,  inspectii metodice curente si speciale efectuate de prof. metodisti Petronela 

Munteanu si Bejinaru Alexandra, coordonare de practica pedagogica - prof Dascaliuc Anca si 

prof. dr. Munteanu Petronela. 

Activităţile școlare şi extrașcolare de la nivelul şcolii : 

 Ziua Europeană a Limbilor Străine, European Day of Foreign Languages sub genericul 

Plurilingvism si multiculturalitate in arte au fost desfasurate activitati variate, manifestări 

cu mesaj educogen atat de catre profesorii de limba engleza cat si cei de limba franceza ; 

 Activitati variate precum piese de teatru, expoziţii de felicitări 
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 Cu ocazia sărbătorii de Halloween s-au organizat  activitati  la Mc Donald's, coordonate de 

doamnele profesoare de limba engleză Anca Dascaliuc si Gabriela Hisem în colaborare cu 

Doina Tolca si Petronela Munteanu. 

 Thanksgiving a fost popularizată la ora de engleza (piesa de teatru la clasa a VII-a B), 

precum și ludicul și multașteptatul eveniment Secret Santa. 

Doamna profesoara Gabriela Hisem, a participat la Targul de Activitati extrascolare in 

perioada 24-25 Septembrie 2016 la Shopping City Suceava și a derulat  proiectul ,,Suflet de copil" 

impreuna cu prof. Dana Trocin, prof. Corina Soflău si prof. Iulian Asimionesei, proiect ce 

presupune un dialog interdisciplinar si intercultural, o serie de manifestari educative, culturale si 

artistice care sa evidentieze elementele de specificitate si interactiunile existente intre literatura, arta 

si activitati sportive. Doamna profesoară Hisem Gabriela a participat la proiectul caritabil ,,Cu 

Sfantul Nicolae visele pot deveni realitate" și a incheiat parteneriate de colaborare cu 

Restaurantul McDonald's si Libraria Cărturești.  

În ceea ce priveste activitatea de formare, doamna profesoară Pintilie Adiana a participat la 

cursul Cambridge English Teacher Development. In cadrul parteneriatului școlar, coordonat de 

prof. Petronela Munteanu, realizat intre Colegiul de Artă C. Porumbescu, Colegiul Național ”Mihai 

Eminescu” si Colegiul Național ” Petru Rareș”,  Casa Prieteniei Biroul Francez, s-au derulat mai 

multe activitati sub genericul SYNESTHÉSIES FRANCOPHONES (la sediul Biroului Francez și 

la liceele partenere). 

  În ceea ce privește 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. 

  Asadar, la nivelul catedrei de limbi  moderne exista un colectiv didactic  bine pregătit, cu grade 

didactic 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 în 

promovarea  şi  încurajarea  activităţilor  în  echipă, în formarea unei culturi organizaţionale care să 

stimuleze comunicarea deschisă, participarea şi inovaţia. 
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 COMISIA METODICA ”OM ȘI SOCIETATE” 

 

 În primul semestru al anului școlar 2016-2017, comisia metodică „Om și Societate” a 

avut o activitate laborioasă, centrată pe problemele de conținut ale activității didactice în general 

și a actului didactic în sine în special. S-a acordat o atenție deosebită ansamblului de cunoștințe, 

abilități intelectuale și modelelor atitudinale și comportamentale în scopul formării unor 

personalități armonioase în concordanță cu cerințele actuale și viitoare ale dezvoltării societății. 

Toți colegii au avut permanent în vedere strategii de instruire, moduri și forme de organizare a 

procesului de învățământ, proiectarea activității de predare-învățare, evaluarea rezultatelor 

învățării dar și relația profesor-elev văzute ca un factor de stimulare a activității didactice. 

Activitatea și acțiunile desfășurate în cadrul ariei curriculare au răspuns unor obiective precum: 

stabilirea cadrului organizatoric; perfecționarea metodelor de predare-învățare, ridicarea 

nivelului de pregătire al elevilor și evaluarea acestora. S-a ținut cont de identificarea 

obiectivelor și a competențelor, selectarea conținuturilor, analiza resurselor, determinarea 

activității de învățare , stabilirea instrumentelor de evaluare. În luna septembrie toate cadrele 

didactice au predat la timp documentele școlare, de asemenea au aplicat testele predictive 

analizând rezultatele obținute și le-au implementat la nivelul activității didactice. De asemenea 

încă din debutul lunii octombrie s-au stabilit graficele și strategiile pentru derularea pregătirii 

suplimentare pentru Examenele Naționale. În timpul semestrului notarea s-a realizat ritmic iar 

tezele au fost susținute și evaluate în timp util. Domnii profesori Gorea Petru și Aconstantinesei 

Mihaela au vizionat împreună cu elevii colegiului nostru, în luna octombrie, expoziția inițiată de 

Biblioteca Județeană ”Holocaustul evreilor reflectat în literatură”. Doamna prof. Cardaș 

Liliana, cu participarea profesorilor Aconstantinesei Mihaela și Gorea Petru, a inițiat proiectul 

educațional „1 Decembrie – Ziua națională a României – Marea unire o realitate istorică”. 

Doamna profesoară a particiat la proiectul de voluntariat ” Cu Sfântul Nicolae visele devin 

realitate” bazat pe parteneriatul cu Casa de copii și Căminul de Bătrâni Sucevița. Proiectul 

educațional „24 ianuarie – Unirea Principatelor Române în viziunea europenilor”, susținut 

de doamna prof. Cardaș Liliana, a avut drept grup țintă elevii de gimnaziu, dar și de liceu. 

Domnii profesori Cardaș Liliana, Gorea Petru și Aconstantinesei Mihaela au vizionat împreună 

cu elevii colegiului nostru expoziția ”Aurul și argintul României” din cadrul Muzeului de 

Istorie al Bucovinei. Doamna prof. Țolca Doinița a coordonat în decembrie 2016 proiectul de 

voluntariat ”Și nouă ne pasă” la Azilul de bătrâni Bogdănești, a coordonat proiectul ”Târg de 

Crăciun”. Menționăm că doamna profesoară a fost corector la Olimpiada locală de Geografie la 

care elevul Mendela Alexandru clasa a X- a D va participa la faza județeană a olimpiadei de 

profil. Doamna prof. Coclici Isabela a coordonat în primul semestru următoarele proiecte 
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educaționale ”Să protejăm mediul înconjurător”, ”Marile orașe europene”, ”Recorduri 

geografice”. Doamna prof. Popescu Nicoleta a susținut în luna ianuarie o activitate metodică 

deosebită împreună cu profesorii consilieri cu titlul ”Rolul testelor proiective în cunoașterea 

personalității elevilor”. Doamna prof. Munteanu Anamaria a realizat o excursie tematică în 

luna octombrie cu ocazia centenarului ”Putna 550 de ani de la punerea pietrei de temelie”. A 

inițiat o activitate filantropică intitulata ”Sfântul Nicolae – ocrotitorul copiilor” care a vizat 

două familii din Moara. A desfășurat o activitate de crăciun la spitalul județean intitulată 

”Colinda socială”. A coordonat contribuțiile elevilor colegiului nostru în revistele ”Biserica 

din sufletul copilului” și ”Lumina”. A coordonat activitatea ”Drogurile și consecințele  lor”. 

A coordonat implicarea elevilor Colegiului nostru într-un schimb de bune practici cu elevi din 

Franța, proiect realizat în parteneriat cu Școala Gimnazială Putna și Colegiul ”Eudoxiu 

Hurmuzachi” din Rădăuți. Domnul profesor Rusu Ciprian a încheiat un parteneriat între 

instituția noastră și Primăria Siret, Școala Gimnazială ”Petru Mușat” Siret și parohia ”Sf. Ierarh 

Nicolae”. A continuat parteneriatele cu 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 profesor coordonează următorii 

elevi calificați la faza următoare a olimpiadei de specialitate: Zaharia Bogdan, Hatnean Costin, 

Agapi Paula, Scutăreanu Andreea, Mandiuc Alexandra, Bologa Diana, Pintilei Anamaria. 

Domnul profesor Lazăr Radu a marcat Ziua Internațională a Filosofiei împreună cu elevii 

claselor a XII a, a reinițiat proiectul monografic ”De unde sunt” cu elevii clasei a XI-a D.  
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COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ-TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI 

 La nivelul catedrei și comisiei metodice, activitatea s-a desfășurat conform planului 

managerial stabilit în luna septembrie 2016, iar profesorii din catedra de matematică și 

tehnologia informației au respectat criteriile de performanță atingând indicatorii 

corespunzători. 

La începutul anului școlar au fost propuse următoarele obiective: 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 de evaluare 

în scopul creșterii eficiențe a activităților de învățare și îmbunătățirea interesului 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 cât 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,  conform 

programelor școlare în vigoare, parcurgerea  integrală  a  programelor  școlare  de  toți  

membrii  comisiei  conform planificărilor și în corelație cu manualele alternative; 

administrarea de teste inițiale la toate clasele, la toate disciplinele urmate de analiza și 

interpretarea acestora; fiecare cadru didactic și-a stabilit și un plan de măsuri care a inclus 

printre altele și programe de recuperare pentru elevii rămași în urmă la învățătură; realizarea de 

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

bareme de evaluare și notare, lucrări scrise semestriale, organizarea de concursuri; realizarea 

unei monitorizări permanente a progresului elevilor la matematică și tehnologia informației și a 

comunicării prin administrarea periodică a testelor de progres; întocmirea, încă de la începutul 

anului școlar, a graficului de pregătire suplimentară a elevilor; cadrele didactice din această 

comisie metodică  au fost permament preocupate de asigurarea conținutului științific al 

lecțiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu metodele moderne de predare-

învățare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul cu fișe, flipchart,), 

utilizarea cu preponderență a metodelor din categoria celor activ participative; realizarea 

activităților metodice propuse conform programelor stabilite pentru primul semestru și 
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încheierea de procese verbale pentru fiecare  ședință a comisiei metodice. În cadrul ședințelor 

de catedră au fost prezentate referatele: ”Transdisciplinaritatea –o nouă abordare a situațiilor 

de învățare” – prof.Carmen Hrab, ”Metode activ - participative folosite in predarea 

matematicii” – prof. Dana Cristina Țibu. De asemenea, doamna prof. Posaștiuc Doina a  

susținut  o lecție   deschisă  la  clasa  a  VII-a  B,  la  disciplina  Educație tehnologică, iar 

doamna prof. Alina Ionela Isache a susținut o lecție deschisă la clasa a V-a. Membrii acestei 

comisii metodice, la ședința din luna ianuarie 2017,  au analizat fișa de evaluare aferentă 

anului școlar curent și au făcut o serie de observații consemnate în procesul verbal nr.407 din 

31 ianuarie 2017.  Profesorii din catedră  au  participat la  cercurile  pedagogice desfășurate în 

semestrul I și la consfătuirile județene ale profesorilor de matematică, respectiv informatică și 

tehnologia informației și a comunicațiilor. Doamna prof Carmen Hrab a participat la 

dezbaterea proiectelor de programe școlare pentru gimnaziu – disciplina Informatică, care a 

avut loc la Colegiul de Informatică ”Spiru Haret”, Suceava. 

 În contextul perfecționării continue, domnul prof. Ciprian Ionel Hrețcanu a susținut 

teza de doctorat în luna septembrie 2016 și a primit titlul de doctor, conform ordinului 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5895 din 28 noiembrie 2016. 

 Doamna prof. Dana Cristina Țibu și domnul prof. Ciprian Ionel Hrețcanu au susținut 

inspecții școlare pentru acordarea gradului didactic II, respectiv pentru echivalarea gradului 

didactic I pe baza titlului științific de doctor. Domna prof. Isache Alina Ionela a publicat 

lucrarea de gradul I, ”Integrala generalizată”, a absolvit modululele de formare continuă 

”Educație interculturală pentru o școală mai bună” și ”Legislație și deontologie în 

educație” și s-a înscris în Corpul Național de Experți în Management educațional. Domna 

prof. Dana Cristina Țibu a publicat articol cu titlul “Matematica muzicii” în cadrul sesiunii de 

comunicări ştiinţifice şi metodice „Incursiune în curriculum” – ediţia a VIII-a, la Liceul 

de Artă “Ştefan Luchian”, Botoşani, a participat la Simpozionul Național “Valori naționale în 

creația mitropolitului Bartolomeu Anania”, la Campania EQUALIS, a organizat  și  coordonat  

activități  de  voluntariat  în  colaborare  cu  AREAS  și  a  susținut workshop-ul  cu  tema  

“Alexithymia  sau  orbirea  emotională”,  pentru  formare  de  adulți lucrători de tineret, în 

cadrul proiectului Erasmus+KA2. 
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COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE ȘTIINȚE-EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 În semestrul I , Comisia metodică Științe- Educație fizică și Sport și-a desfășurat activitatea 

în conformitate cu Planul managerial, întocmit la începutul anului școlar 2016- 2017. Toți membrii 

comisiei au elaborat planificările anuale și calendaristice în conformitate cu programa școlară, 

respectând corelarea conținuturilor cu competențele specifice.  S-a avut în vedere și asigurarea 

caracterului practic –aplicativ al proiectării curriculare. Membrii comisiei au aplicat testarea 

predictivă la clasele inițiale de gimnaziu și liceu, rezultatele obținute au fost centralizate, analizate și 

au elaborat un plan de măsuri remediale pentru fiecare disciplină. La toate disciplinele, lecțiile au 

fost parcurse conform programei școlare și planificărilor calendaristice, utilizându-se metode de 

predare - învățare – evaluare activ participative, centrate pe elev, punând accent pe caracterul practic 

al lecției. Elevii au fost tratați diferențiat conform particularităților de vârstă și individuale, prin 

implicarea lor în activități de învățare cu grad de dificultate diferit. Urmărindu-se creșterea 

interesului elevilor pentru disciplinele din această comisie,s-au utilizat materialele didactice 

atractive, softurile educaționale AEL , filmele documentare, implicarea lor în diferite proiecte, 

parteneriate și concursuri școlare. Progresul elevilor a fost monitorizat prin aplicarea periodică a 

testelor de evaluare curentă și la sfârșitul semestrului s-a aplicat Testarea sumativă. 

 Doamna profesoară de biologie, Ventoniuc Nicoleta, s-a implicat în următoarele activități: 

coordonator al proiectului de voluntariat „Sfântul Nicolae - visele devin realitate”, desfășurat pe  

10 decembrie 2016, în parteneriat cu Centrul social de zi Mănăstirea Sucevița, Fundația „Ciocănești 

Bucovina” și Asociația Creștin Filantropică „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril”.  În cadrul Comisiei 

metodice a prezentat referatul cu tema „Efectul radiațiilor electromagnetice asupra omului și 

mediului înconjurător” împreună cu doamna profesoară de fizică Ignătescu Cristina. Doamna 

Ventoniuc Nicoleta este organizator al Olimpiadei de Biologie, clasa a VII-a, etapa locală. 

 Doamna profesoară de chimie Dumitru Viorica, a desfășurat activități precum : organizator 

și îndrumător al standului dedicat experimentelor  de chimie distractivă, cu elevi din clasa a VIII-a, 

de la Colegiul de Artă,,Ciprian Porumbescu”, la „Noaptea Cercetătorilor Europeni”, septembrie 

2016, Suceava ; organizator al etapei pe școală a Concursului Internațional „Formidabilii”. La acest 

concurs au participat elevi din clasele : a III-a, a IV-a, a VII-a B, a VIII-a. În cadrul Comisiei 

metododice a desfășurat la clasa a IX- a D, lecția demonstrativă,  cu caracter  interdisciplinar,,Apa, 

esența vieții”, în decembrie 2016. Este organizator al proiectului educațional ,,Reciclarea în școala 

mea”, desfășurat în  noiembrie –decembrie 2016.  Clase participante: a XI-a D, a IX-a B, a IX-a C, a 

X-a E. 

De asemenea, doamna profesoară este coordonator al proiectului educațional ,,Nouă ne pasă!”, 

profesori colaboratori:Ventoniuc Nicoleta și Ignătescu  Cristina. Clase participante a XI-a D, a IX-a 
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B, a IX-a C, a X-a E,  decembrie 2016. A participat la acțiuni de voluntariat: „Donează o jucărie”, 

”Târgul de Crăciun”, organizat de Colegiul de Artă, în decembrie 2016. 

 Doamna profesoară de educație fizică și sport, Sasu Carmen a derulat următoarele activități: 

a prezentat referatul cu tema„Rolul activităților sportive în petrecerea timpului  liber al elevilor” 

1 februarie 2017, este organizator al concursului „Cel mai rapid elev din școală” clasele V-VIII, 

noiembrie 2016. 

 Doamna profesoară de educație fizică și sport, Petrovici Corina a prezentat referatul cu tema 

„Dimensiunea pedagogică și educativă a noțiunii de educație fizică”, 7 noiembrie 2016, a 

participat la concursul „Aleargă pentru sănătatea ta’’, etapa județeană; elevul Temneanu Lucas 

din clasa a VII a A, a obtinut locul IV, la proba 50 m din 10 decembrie 2016; a participat la 

organizarea proiectului educational  „Suflet de copil” în parteneriat cu libraria Cărturărești.  

 Activități derulate in cadrul comisiei:”Ce mai citim astazi?” ; „Winter Wonderland ”; 

Vizionare de film; Mari oameni ai lumii.   

 Domnul profesor de educație fizică și sport, Andronic Sebastian a prezentat în cadrul 

Comisiei metodice Științe- educație fizică și sport, referatul cu tema ,,Contribuţia jocului de 

mişcare  la creşterea eficienţei orelor de educaţie fizică’’ . 

 Toți membrii comisiei au participat la Consfătuirile cadrelor didactice  care au avut loc la 

începutul anului școlar, la ședințele Comisiei metodice și la Cercurile pedagogice.
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COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE ARTE VIZUALE 

 

I. ACTIVITATEA METODICĂ ŞI  DE PROIECTARE  

 Activittatea curriculară a avut în vedere alcătuirea la timp a planificărilor semestriale şi a 

celor anuale precum și a tuturor criteriilor de evaluare intersemestrială, anuală şi a competenţelor 

profesionale, conform programelor şcolare şi normativelor în vigoare. Colectivul catedrei s-a implicat 

în conceperea subiectelor, temelor şi criteriilor de evaluare pentru toate activităţile desfăşurate pe 

parcursul acestui semestru, cu caracter curricular sau extracurricular. Colectivul catedrei a participat 

la consfătuirile anuale ale profesorilor de arte vizuale din județul Suceava prin prezentări de referate 

și expoziții. De asemenea, colectivul catedrei a organizat sesiunile de examene de diferenţe pentru 

probele de specialitate, cu tot ce înseamnă aceasta: spaţii, mobilier specific, suport de lucru, 

supraveghere, comisii de evaluare. Toate cadrele didactice au derulat activităţi şi atribuţii de 

management educativ şi în afara celor prevăzute în fișa postului, la nivel curricular și extracurricular. 

Pentru specialitățile care nu beneficiază de programe de învățământ, au fost revizuite cele propuse de 

membrii catedrei, pentru CD, CDȘ și cele pentru ciclul gimnazial. Pentru secția de conservare 

restaurare bunuri culturale, au fost aprobate programele de învățământ prin OM 5183/14.09.2016. 

Publicarea OM în Monitorul Oficial a fost făcută în luna noiembrie 2016, iar listarea/publicarea  

acestora pe site-ul Institutului de Științele Educației s-a făcut abia în luna ianuarie 2017. Începând cu 

anul școlar curent secția de conservare restaurare este acreditată prin OM 5042/2016 conform 

Hotărârii ARACIP 4/11.04.2016, pentru nivelele 3 și 4 de calificare profesională de tehnician în 

tehnici de conservare restaurare. Activitățile metodice derulate în primul semestru au avut un caracter 

special prin amploarea și modalitatea de desfășurare. Referatele prezentate de dna profesor Camelia 

Rusu Sadovei și dl. profesor Chifan Cătălin, au făcut parte din Simpozionul județean de arte vizuale 

care a cuprins și o expoziție a profesorilor de specialitate din județ. Expoziția din 9 decembrie a 

constituit un bun exemplu al transpunerii în fapt a temei simpozionului: ”Tradiția culturală- formal 

și informal în educația artistică”. Toți membrii catedrei au prezentat lucrări în cadrul expoziției. 

Comisia metodică a avut în semestrul I întâlniri de lucru și organizare a activității de la catedră, 

întâlniri la care s-au  stabilit atribuțiile fiecărui membru din catedră, competițiile la care participă, 

opționalele propuse pe anul scolar 2016-2017, excursiile de documentare avute în vedere, oferta 

educațională, precum și stabilirea comisiilor de evaluare pentru finalul semestrului I. Pe parcursul 

acestui semestru s-a completat necesarul de materiale pentru atelierele de specialitate  prin 
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achiziționarea de către școală a 30 de scaune ergonomice pentru atelier de pictură ( 15 mari și 15 

mici) precum și alte materiale consumabile necesare activităților la catedră. În cadrul Consiliului 

Profesoral din noiembrie 2016, dl. Prof. Cătălin Luca a făcut o prezentare a  referatului cu dezbaterea 

” Curriculum diferențiat și curriculum la decizia școlii ” împreună cu dna. prof. Istrate Elena. Din 

cadrul catedrei de Arte Vizuale, dl. Prof. Asimionesei Iulian și dna prof. Rusu Sadovei Camelia, fac 

parte din Consiliul Consultativ al Ariei Curriculare Arte. Profesorii de arte vizuale au participat la 

„Salonul profesorilor de artă vizuală”, expoziție de pictură, grafică și tapiserie, organizată la  

Complexul Iulius Mall în perioada 22 decembrie 2016- 5 ianuarie 2016, cu participarea profesorilor 

de educație vizuală din județul Suceava. 

II. COLABORĂRI  ŞI  PARTENERIATE 

 În cadrul activităţilor cu caracter curricular şi extracurricular, s-au derulat o serie de contracte, 

parteneriate şi convenţii de colaborare, concretizate în rezultate materiale sau aprecieri deosebite pe 

care partenerii noştri le-au exprimat în diferite momente. Asfel, în urma acestor colaborări cu: 

Muzeul Bucovinei, Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare”Suceava, Biblioteca "I. Ghe. Sbiera" 

Suceava, Asociația „Art Conservation Support”, Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de 

Artă Ciprian Porumbescu si Consiliul Elevilor, Directia Generala de Asistență Socială și Protecția 

Copilului a jud. Suceava și Azilul de bătrâni, din com.Bogdănești s-au concretizat câteva dintre 

acţiunile noastre, cum ar fi : 

 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. 

 Promovarea ofertei educaționale în grădinițele din județ. 

 Colaborare cu Shopping City Suceava în cadrul proiectului „Târgul de Crăciun”. 

 Excursii de documentare. 

 Sesiuni de prezentare și dezbatere pe teme de specialitate. 

 Expoziții ale elevilor și profesorilor. 

 Vizita elevilor în spațiile muzeale ale orașului. 
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III. PROGRAME ŞI  PROIECTE/ VOLUNTARIATE 

O preocupare permanentă a colectivului este vizibilitatea școlii în comunitate și promovarea 

rezultatelor obținute fie la catedră, fie în competiții și concursuri. Acest aspect determină elevii 

talentați din școlile locale și județene să aleagă una dintre specializările oferite de școala noastră. Prin 

urmare manifestările cu caracter public la care participăm în comunitate sub egida Colegiului, 

reprezintă o promovare a ofertei educaționale. A devenit tradiție ca în ultima vineri din luna 

septembrie a fiecărui an să participăm  la ”Noaptea Cercetătorilor”., eveniment european derulat în 

toate capitalele continentale și nu numai în mod simultan. Anul acesta, atelierul pe care l-am susținut 

a fost unul de prezentare a tipurilor de intervenții de restaurare pe care le exersăm în cadrul atelierelor 

de specialitate. De asemenea, o echipă a colaborat în atelierul de biologie la construirea unei machete 

ADN.  De “Zilele Colegiului”, s-a derulat în colaborare cu catedrele de muzică, și cea de învățământ 

primar  un proiect inter și trans- disciplinar cu titlul ”Sinestezii artistice”. La acest proiect au fost 

prezenți elevi ai claselor a-XI-a E, a VI-a și a VII -A, clasele I B, II B, III B și IV B. De asemenea, în 

cadrul sesiunilor de comunicări, dna prof. Bliorțu Roxana a prezentat un material privind investigația 

patrimoniului. În luna decembrie, elevi din clasele a X-a B și E au participat la un eveniment caritabil 

organizat pentru persoanele în vârstă de la Căminul de la Bogdănești. La acest eveniment au 

colaborat doamnele profesoare Țolca Doina, Dumitru Viorica, Rusu Camelia. Una dintre cele mai 

importante activități de voluntariat din carul școlii noastre este ”Târgul de Crăciun”, care în acest an 

s-a derulat prin participarea unui număr mare de elevi și profesori de la catedrele de muzică și 

plastică. În 22 noiembrie, elevii de la secția de conservare restaurare au audiat o suită de comunicări 

științifice prezentate de dl. Profesor Dr. Boldura Oliviu, coordonator al asociației Art and 

Conservation Support. Cu acest prilej, asociația a făcut și o generoasă donație de carte de 

specialitate accesibilă actualmente publicului larg în biblioteca școlii. În perioada 28-29 noiembrie a 

avut loc Simpozionul Național de Conservare și Restaurare în cadrul Simpozionului Național ”File 

de Istorie”, la Muzeul Bucovinei. Dna prof. Rusu Sadovei Camelia a participat cu o comunicare 

privind ”Investigația patrimoniului pe suport de carton”. În ianuarie 2017, Colegiul a gazduit   

vizita unui grup de artiști din Cehia, care a derulat o sesiune creativă în atelierele grupelor coordonate 

de doamnele profesor Miron Oana, Bliorțu Roxana și Rusu Sadovei Camelia, într-un parteneriat cu 

Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”, partener al Asociației 

Art &Heritage-UNESCO Club. Tot în cadrul acestei zile, elevii claselor de liceu au participat la o 

prezentare susținută de doamna Nicoleta Zagura, coordonatorul proiectului ”Culorile Bucovinei”.  
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IV. Proiectele educaţionale derulate cu alte instituţii  

 La Concursul ”ŞTEFAN LUCHIAN” Liceul de Artă Botoșani, ediția a X a  2017, au 

participat elevii claselor de plastică si au obținut următoarele rezultate : 

 Premiul I- Drăghici Diana- XII B ( prof. Miron Oana) 

 Premiul III- Gherman Ionela- X B ( prof. Chișcă Irinel) 

                              - Rusu Sadovei Ioana- X E ( prof. Miron Oana) 

 Mențiuni – Huțanu Adina- VII B ( prof. Bliorțu Roxana) 

                           - Diaconu Emanuel X E ( prof. Bliorțu Roxana) 

                           - Mazepiuc Claudiu- X E ( prof. Rusu Sadovei Camelia). 

 La Concursul Național de Pictură „ ALEXANDRU CIUCURENCU”, ediția    a XXVI-a 

au participat cu lucrări elevi din grupele coordonate de prof. Miron Oana, prof. Bliorțu Roxana, prof. 

Rusu Sadovei Camelia, prof. Gavrilean Emilian. Lucrările sunt în curs de evaluare. 

 La Concursul Internațional de Grafică „ GHEORGHE NAUM”, ediția a XXII a, 

noiembrie 2016, Brăila s-au obținut -Diplome de participare : Rusu Sadovei Ioana ( prof. Miron 

Oana), Diaconu Emanuel ( prof. Bliorțu Roxana) și Nicolaiciuc Andrei ( prof. Bliorțu Roxana).                                         

 La Concursul Internațional „AFIȘE PENTRU PACE”, organizat de Lions Club 

Suceava,  faza județeană, elevii Colegiului au obținut : 

 Marele Premiu (Faza judeţeană) – Hirghiligiu Cipriana Crina, clasa a VII-a (prof.  Raluca 

Schipor) 

 Premiul I – Daniliuc Camelia Luiza, clasa a VII-a (prof. coord. Raluca Schipor) 

 Premiul II – Stoenescu Anubis Claudia, clasa a V-a (prof. coord. Raluca Schipor) 

 Premiul III: - Drăgoi Magdalena, clasa a VII-a (prof. coord. Raluca Schipor)                     

                     -Tuța Naomi- Clasa a VI-a B.( prof. Coord. Chifan Cătălin) 

 Menţiuni: - Siretean Macovei Daria, clasa a V-a (prof. coord. Raluca Schipor) 

                   - Cîrstean Iulia, clasa a V-a (prof. coord. Raluca Schipor) 

 Premiu special din partea juriului - Araujo Regado Guilherme, clasa a VII-a (prof. Raluca 

Schipor) 
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 La Concursul Naţional de Creaţie Plastică "Arta - Între talent şi dăruire" ediţia a III-a 

(Decembrie 2016): 

 Premiul special: Popovici Bianca, clasa a IV- a; 

 Diplome de participare : Rîşcă Victor Bogdan, Găitan Teodora, Pintilei Nicolas Francescu, 

Băncescu Emma Lidia (Profesor coordonator,  Irinel Chișcă). 

 

   La ediția de anul acesta a Concursului Internațional de desene pentru copii de la  

Kanagawa au fost trimise lucrări ale elevilor din grupele coordonate de prof. Asimionesei Iulian, 

prof. Gavrilean Emilian, prof. Miron Oana și prof. Rusu Sadovei Camelia. Și de la această competiție  

rezultatele sunt așteptate cu mare interes. 

  

V. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 Elevii Colegiului de Artă „ Ciprian Porumbescu” au beneficiat de vizite la muzeele din 

Suceava și la vernisajele expozițiilor organizate în muzee. Expoziția eveniment „Aurul și argintul 

antic al României” de la Muzeul Bucovinei a constituit motivul vizitelor tematice pentru elevii 

claselor de Arte Vizuale din Colegiu. Ocazie unică poate într-o viață, acest eveniment a constituit 

pretextul multor lecții interdisciplinare. Prin parteneriatul pe care Colegiul îl semnează anual, vizitele 

în muzeele locale și județene înseamnă lecții interactive de înaltă ținută. O altă expoziție pe care 

elevii au vizionat-o, la vernisajul căreia au și participat, a fost expoziția retrospectivă închinată 

artistului plastic Angela Bolnavu. Vizitele în acest spațiu deosebit al Muzeului Bucovinei au 

însemnat lecții emoționante de viață și crez artistic. 

 Expoziții ale  elevilor: 

 Expoziția de pictură și grafică a absolvenților și a grupelor clasei   a XII a B ,  organizată în 

holul Muzeului Bucovinei în lunile noiembrie-decembrie 2016 cu lucrări ale grupelor coordonate 

de dl. prof. Iulian Asimionesei, dna. prof . Oana Miron  și dna prof. Loredana Ceică. 

 Expoziția de grafică și pictură din 17 ianuarie 2017 cu clasele a IX-a E și  a XII-a B ale 

Colegiului de Artă „C.Porumbescu” , eveniment organizat și desfășurat în incinta Observatorului 

Astronomic în colaborare cu U.S.V și Societatea Științifică Cygnus- Centru UNESCO, prilejuită 
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de lansarea volumului de poezii semnate de Nicole Vasilcovschi și a numărului aniversar al 

revistei Metamorfoze. 

 Dra. Prof. Schipor Raluca  a  participat  la Festival Internaţional Italia, iulie 2016 – la care a 

obținut o  diplomă de merit pentru promovarea culturii româneşti în Italia. 

 Premiul I – Camilar Alexandra Florentina, clasa a VII-a 

 Premiu de participare - Drăgoi Magdalena, clasa a VII-a 

 Expoziția  "Plai cu flori" a claselor a X- a  și a XI-a, organizată de dl profesor Chifan Cătălin. 

 

 Ateliere și simpozioane 

 Atelier de creație în cadrul evenimentului european „Noaptea cercetătorilor” din 26 septembrie 

2016, la care doamnele profesor Camelia Rusu –Sadovei și Roxana Bliorțu au participat ca 

profesori coordonatori cu elevi voluntari din clasa a X-a E. 

  În cadrul evenimentelor organizate de  „Zilele Școlii”,  doamna profesor Bliorțu Roxana a 

susținut, în cadrul Sesiunii de Comunicări, referatul: ”Investigația foto a obiectivelor de 

patrimoniu local ”, iar  doamna  profesor Camelia Rusu -Sadovei a organizat și derulat un proiect 

transdisciplinar privind ”Sinesteziile artistice”, finalizat cu o microexpoziție a elevilor din 

clasele primare participante. 

 La „Târgul de Crăciun” ediția a VI a, eveniment organizat de Colegiul de Artă în 

colaborare cu Consiliul Elevilor și  City Shop Suceava, cu sprijinul Asociației de Părinți și 

Absolvenți ai Colegiului de Artă „C. Porumbescu”, au participat ca voluntari elevii colegiului și 

profesorii coordonatori : Roxana Bliorțu, Oana Miron, Camelia Rusu- Sadovei, Raluca Schipor, 

Cătălin Chifan, Iulian Asimionesei, Călin Baban, Chișcă Irinel, Cătălin Luca, Narcis Tabarcea. 

 Preocupările fiecărui membru al acestei catedre se împart şi către activitatea profesională 

artistică, domeniu care nu  trebuie neglijat atunci când se realizează evaluarea activităţii acestora,  

constituind adevărate colocvii deschise elevi şi publicul 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: 
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Expoziții profesioniste ale cadrelor didactice de la catedra de arte vizuale (personale și de grup) 

 „Salonul profesorilor de artă vizuală”, expoziție de pictură, grafică și tapiserie, organizată 

la  Complexul Iulius Mall, cu participarea profesorilor de educație vizuală din județul Suceava. 

 Expoziția din taberele de creație pentru plasticieni „Cacica 2016” organizată de Consiliul 

Județean Suceava și Muzeul Bucovinei la care au participat cu lucrări prof. Camelia Rusu- Sadovei și 

prof. Loredana Ceică. 

 Participarea drei prof. Raluca Schipor cu o Expoziţie de grafică şi pictură în cadrul 

Proiectului Educaţional  Unirea Principatelor Române, organizat de Primăria oraşului Siret, Parohia 

„Sf. Ierarh Nicolae” Pădureni, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava şi Şcoala Gimnazială 

„Petru Muşat” Siret. Colaborare în cadrul poiectului cu prof. pr. Ciprian Rusu şi prof. Valentin Ianoş. 

 Expoziția U.A.P „ ANUALA” din 13 ianuarie 2017, la care au participat domnii profesori 

membri U.A.P: Camelia Rusu -Sadovei, Iulian Asimionesei, Niculai Moroșan, Raluca Schipor.  

 Suita de expoziții la care dl profesor Chifan Cătălin a participat este ilustrativă pentru 

definirea preocupărilor domniei sale Expoziția "Cadou de Crăciun"- Iulius Mall Suceava Concusul 

Internațional Buenos Aires, Ediția a VIII-a, Milano-Italia și Expoziția personală "Bucovina 

sufletului meu", deschisă la Centrul pentru conservarea tradițiilor bucovinene, Suceava. 

  

 Considerăm că activitatea desfăşurată pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2016-

2017 a însemnat  și consemnat o activitate bogată, cu rezultate bune şi foarte bune  ce contribuie pe 

mai departe la ridicarea nivelului obiectivelor propuse.  
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COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE STUDII TEORETICE ȘI MUZICĂ VOCALĂ 

 

În semestrul I al anului şcolar 2016 - 2017, în cadrul catedrei de Studii teoretice şi muzică 

vocală, materia a fost parcursă pe baza planificărilor întocmite în conformitate cu programele şcolare 

în vigoare. La verificările de la sfârşitul semestrului I, la disciplina Teorie şi solfegii, elevii de la 

secţia teoretică au obţinut următoarele rezultate: la clasa a IX-a, prof. Chişcă Doina şi prof. Bolnavu 

Vasile, cei 9 elevi au obţinut note bune şi foarte bune; la clasa a X-a, prof. Chişcă Doina, din 8 elevi, 

1 a obţinut notă sub 6; iar la clasa a XI-a, prof. Chişcă Doina şi prof. Dumitrache Sever, cei 8 elevi au 

obţinut note bune şi foarte bune. La disciplinele canto clasic şi canto popular, rezultatele au fost bune 

şi foarte bune, elevii promovând în proporţie de 100%. Comisiile de la disciplina teorie şi solfegii au 

fost constituite din: preşedinte - director adjunct, prof. Onesciuc Johannes, vicepreşedinte - şef de 

catedră, prof. Buraciuc Iulia şi membri: prof. Chişcă Doina, prof. Bolnavu Vasile, prof. Dumitrache 

Sever,prof. Griga Florin, şi prof. Pamparău Iosif, iar la canto clasic şi popular din: preşedinte - 

director adjunct, prof. Onesciuc Johannes, vicepreşedinte - şef de catedră, prof. Buraciuc Iulia şi 

membri: prof. Corjan Viorica, prof. Griga Anca, prof. Mititiuc Cezar, prof. Ciubotaru Ionuţ şi prof. 

Corjan Igor. 

 Activitatea didactică a d-lui prof. Dumitrache Sever Paraschiv, desfăşurată în semestrul I, a 

urmărit eficientizarea procesului de învăţământ la disciplinele teorie muzicală, armonie şi forme 

muzicale. În acest sens, dl. prof. Dumitrache a adoptat o serie de procedee didactice şi programe 

diferenţiate de lucru cu elevii, care au avut ca scop parcurgerea materiilor şi recuperarea unor 

cunoştinţe ale elevilor începători. Procentul de promovabilitate al elevilor, la sfârşitul semestrului I a 

fost de 100%. Tematica stabilită la începutul semestrului în catedră, a fost respectată întocmai, 

membrii catedrei participând în luna noiembrie la lecţia deschisă din cadrul Cercului Pedagogic al 

profesorilor de muzică, lecţie susţinută de prof. Simionesei Dumitru şi la lecţia deschisă - concert la 

ansamblu coral a d-nei prof. Buraciuc Iulia, organizată în luna decembrie la Biserica Catolică din 

Suceava.   

În acest semestru s-au obţinut următoarele rezultate: elevul Ilincăi Nicolae, clasa a XI-a A, 

canto clasic, prof. Corjan Viorica, a obţinut Premiul III laConcursul Internațional de Interpretare 

Muzicală și Coregrafie “Emanuel Elenescu” Piatra Neamț; elevul Glăvan Sergiu, clasa a XI-a A, 

canto clasic, prof. Corjan Viorica, a obţinut Menţiune la Concursul Internațional de Interpretare 
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Muzicală și Coregrafie “Emanuel Elenescu” Piatra Neamț; eleva Pop Alessia, clasa  a III-a A, 

îndrumată de prof. Corjan Viorica a obţinut Premiul I şi Trofeul la secţiunea etno-pop , precum și 

Premiul I şi Trofeul la secţiunea Cântec de iarnă, la Concursul „Bran Winter Fest”, ediţia a III-

a, decembrie 2016; eleva Pop Alessia, clasa a III-a A, îndrumată de prof. Corjan Viorica a obţinut 

Premiul I la Concursul judeţean „Colind de Crăciun”, ediţia a VI-a, organizat de Asociaţia 

„Euroactiv” Suceava; Corul claselor gimnaziale, dirijor prof. Iulia Buraciuc, a obţinut Premiul I la 

Concursul judeţean „Colind de Crăciun”, ediţia a VI-a, organizat de Asociaţia „Euroactiv” 

Suceava; Corul mixt al Colegiului de Artă,dirijor prof. Iulia Buraciuc, a obţinut Premiul I la 

Concursul judeţean „Colind de Crăciun”, ediţia a VI-a, organizat de Asociaţia „Euroactiv” 

Suceava; 

- Diplomă de Excelenţă la Concursul judeţean „Colind de Crăciun”, ediţia a VI-a, obţinut de cele 

trei momente muzicale prezentate anterior; elevul Constandache Cristian, prof. Buraciuc Iulia, a 

obţinut un premiu la concursul “Ascultă 5 minute de muzică clasică”, organizat de Radio Romania 

Muzical, în perioada 21-27 noiembrie 2015. 

 Profesorii Catedrei de Studii teoretice şi muzică vocală s-au implicat, atât în activităţi iniţiate 

la nivelul şcolii, cât şi în alte locaţii din oraş sau din ţară, după cum urmează: la a VII-a ediţie a 

”Târgului de Crăciun” au evoluat în concerte corulclaselor gimnaziale şi corul mixt, dirijor prof. 

Iulia Buraciuc,Schipor Maria, îndrumată de prof. Buraciuc Iulia, Luchian Alina, Hanuseac Eduard, 

Ilincăi Nicolae şi Glăvan Sergiu, îndrumaţi de prof. CorjanViorica, precum şi cele 7 eleve de la secţia 

Canto popular, prof. îndrumător Griga Anca; elevii Pop Alessia, Luchian Alina şi Hanuseac Eduard, 

prof. îndrumător CorjanViorica, au participat cu momente artistice la ”Balul Bobocilor” Colegiului 

de Artă; grupul Crescendo şi un cvartet vocal, prof. coordonator Iulia Buraciuc, au participat la 

activitatea  La musique de chambre - ma passion, organizată de Biroul Francez la Casa Prieteniei; 

Corul mixt, dirijor prof. Iulia Buraciuc, a participa tîn 6 decembrie 2016, la manifestările artistice din 

cadrul proiectului “Muzica pentru toţi”,organizat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 2, Iaslovăţ; 

elevii clasei de canto popular împreună cu taraful şcolii, prof. îndrumător Griga Anca, au participat la 

Concertul de Crăciun desfăşurat în data de 16 decembrie, în sala Auditorium a Colegiului de Artă; 

Grupul vocal constituit din elevii clasei a VI-a, dirijor prof. Iulia Buraciuc, a susţinut un micro-recital 

de colinde la Grădiniţa “Sf. Ioan” Suceava, cu scopul promovării ofertei educaţionale a Colegiului de 
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Artă; pe 24 ianuarie,în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Unirii, au participat două eleve de la clasa 

de canto popular, prof. Griga Ancaşi elevul Ilincăi Nicolae, clasa prof. CorjanViorica. 

 Din dorinţa de a da un bun exemplu elevilor, unii profesori din catedra de Studii teoretice şi 

muzică vocală au participat ei înşişi ca interpreţi, în activităţi extracurriculare care au reprezentat cu 

cinste instituţia.  Astfel, dl. prof. Mititiuc Cezar, d-na prof. Corjan Viorica şi elevul Ilincăi Nicolae, 

clasa prof. CorjanViorica, au participat în calitate de solişti la Concertul “Christmas Carols” care a 

avut loc în Sala Auditorium a Colegiului de Artă,  concert realizat în colaborare cu Academia de 

Muzică "Gh.Dima",Cluj-Napoca (filiala Piatra-Neamţ). D-na prof. Iulia Buraciuc, d-na prof. Doina 

Chişcă şi dl. prof. Vasile Bolnavu, ca membri ai Cvartetului vocal Cantabile, au susţinut în luna 

decembrie un Concert de Crăciun la Biserica Catolică „Sf. Ioan Nepomuk” din Suceava. În data de 

6 ianuarie 2017, dl. prof. Mititiuc Cezar a susţinut, în calitate de solist, un micro-recital de arii, lieduri 

şi canţonete la Muzeul Bucovinei din Suceava. 
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 COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE PIAN 

 

În semestrul  I  al anului şcolar 2016-2017,  în cadrul catedrei de pian, procesul de învăţământ 

s-a desfăşurat ţinând cont de respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor 

de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile elevilor. Profesorii catedrei de pian au 

acordat o atenţie deosebită însuşirii repertoriului, cu rigoare şi profesionalism, au realizat sarcinile de 

serviciu privind activitatea didactică, perfecţionarea metodică şi de specialitate, motivarea şi  

îndrumarea elevilor la studiul individual conştient, progresiv şi ritmic dar şi coordonarea  elevilor la 

diverse concursuri, cât şi colaborarea cu părinţii. 

 Începutul semestrului I a fost marcat prin participarea tuturor profesorilor din catedră la 

Consfătuirile judeţene ale profesorilor de educaţie muzicală şi muzică specializată care s-au 

desfăşurat la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava  pe data de 23 septembrie 2016.În 

perioada 29 sept.-3 oct. 2016 profesorii : Onesciuc Johannes, Iftimiu Adriana, Tîrnovan Antoanela, 

Călin Anca, Pintileasa Laura, Andronic Alina, Florea Nicoleta, au participat la masterclass de pian 

organizat de Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, susţinut de Rareş Andrei Saghin , prof. la 

Conservatorio Statale di Musica „Giovanni Perluigi da Palestrina” din Cagliari, Italia. 

        D-nul prof. Onesciuc Johannes a participat ca președinte de comisie la concursul pentru 

ocuparea posturilor organizat de Școala Populară de Artă în luna septembrie 2016. 

Privind din punct de vedere al perfecţionării  metodice, prof. Iftimiu Adriana a participat în 

luna noiembrie la activitatea cercului metodic al responsabililor de dezvoltare profesională cu tema 

„Dezvoltarea profesională-factor de succes în cariera didactică”, organizat de Casa Corpului 

Didactic Suceava. Pe 9 decembrie d-na prof. Tîrnovan Antoanela şi d-nul prof. Pamparău Iosif au  

participat în calitate de cursanti la activitatea de formare a cadrelor debutante „Bazele formării 

pentru profesia didactică” care s-a desfăşurat la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. 

Pe 25 noiembrie 2016, catedra de pian a fost gazda Cercului Pedagogic al profesorilor de educaţie 

muzicală şi muzică specializată cu tema „Abordarea problemelor legate de poziţionarea 

aparatului pianistic”, activitate la care au fost prezenţi toţi profesorii de pian. Lecţia a fost susţinută 

de prof. Simionesei Dumitru,  referatul cu aceeași temă de prof. Onesciuc Johannes, iar microrecitalul 

a fost  susţinut de elevii de la clasa prof. Iftimiu Adriana. 

 În perioada 24-26 noiembrie s-a desfăşurat a XXVI-a ediție a Concursului Internațional de 

interpretare muzicală “Emanuel Elenescu” Piatra Neamţ , unde d-nul prof.Corjan Igor a obţinut 



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava 

Anul școlar 2016-2017 

 

  
Page 30 

 
  

Premiul I la acordeon cu elevul Buruiană Elvis clasa a XI-a şi Premiul II cu elevul Sofian Andrei 

clasa a X-a. Tot în cadrul aceluiaşi concurs a participat şi d-nul prof. Ciubotaru Ionuţ, ca prof. 

corepetitor pentru elevii Tofănescu Daria, Glăvan Sergiu şi Ilincăi Nicolae. 

În cadrul  Zilelor Școlii,  între 7-9 decembrie 2016, d-nele prof. Pintileasa Laura şi Tîrnovan 

au participat la Sesiunea de comunicări științifice cu referatul ''Inteligența emoțională''. În cadrul 

aceluiași eveniment , pe 7 decembrie, elevul Hulupţuc Cosmin, clasa prof. Asimionesei Monica, a 

interpretat studiul "Revolutionarul" de Fr.Chopin, iar prof. Iftimiu Adriana a participat cu două 

momente în cadrul recitalului elevilor, cu Grămesc Debora clasa  a XII-a şi un moment de pian la 

şase mâini cu elevele Strugariu Lavinia, Romaniuc Olivia şi Grămesc Debora. Pe 8 decembrie la 

Zilele Colegiului au participat în recital elevii : Creţu Alexandra şi Oniga Emi-prof. Călin Daniel, 

Lazaroff Luca şi Căldăraru Diana- prof. Laura Hreniuc, Bergheaua David, Cristinaru Denisa şi 

Iustin Florea –prof. Gagiu Ciprian, Olteanu Andra şi Apetri Vlad – prof. TîrnovanAntoanela. 

 În data de 8 decembrie d-nul prof. Onesciuc Johannes a susținut un recital în cadrul 

evenimentului ”Memoria retinei Gulagului românesc”, organizat de Fundația ”In Memoriam”. 

Profesorii din cadrul catedrei de pian s-au implicat şi în cadrul Proiectului „Târgul de 

Crăciun” ediţia a VII-a, organizat la Shopping City Suceava, şi anume: prof. Tîrnovan Antoanela, 

prof. Călin Anca, prof. Călin Daniel, prof. Pamparău Iosif, prof. Florea Nicoleta, prof. Pintileasa 

Laura,  prof. Iftimiu Adriana și prof. Onesciuc Johannes. 

În decembrie 2016 elevii Iftime Alessandra si Hulupţuc Cosmin, clasa prof. Asimionesei 

Monica şi eleva Tănase Abigail clasa I, prof. Andriescu Elena, au participat la Festivalul de 

Interpretare Pianistică de la Botoşani.  

La sfârşitul lunii decembrie, profesorii de pian au organizat spectacole, recitaluri, campanii 

umanitare ce au reuşit să atragă un public numeros. Pe 13 decembrie domnii prof. Gagiu Ciprian şi 

Pamparău Iosif au participat în calitate de profesori corepetitori la concertul „Christmas Carols” 

organizat în colaborare cu Academia de Muzică „ Gheorhe Dima” Cluj, Filiala Piatra–Neamţ. Tot în 

luna decembrie domnul prof. Pamparău Iosif a participat la organizarea Festivalului-concurs de 

interpretare vocală „Vreau să cânt”, ediţia a V-a 2016, la Ateneul „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, 

dar şi ca membru în juriu, tot în cadrul aceluiaşi Festival. În data de 16 decembrie 2016 d-nul prof. 

Onesciuc Johannes a susținut un recital în cadrul Galei ”Top 10 Suceveni” organizat la Conacul 

Domnesc Suceava. Pe data de 16 decembrie profesorii Călin Anca şi Daniel au organizat recital de 

pian cu elevii claselor primare. Din colaborarea cu prof. Andronic Alina s-a organizat un ''Recital de 
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pian'' la Colegiul de Artă ''Octav  Băncilă''de la Iași pe 17 decembrie 2016 la care au participat elevi 

ai doamnelor prof. Laura Pintileasa şi Tîrnovan Antoanela. În data de 19 decembrie domnul prof.  

Onesciuc  Johannes a organizat campania umanitară ”Dăruiește-i lui Narcis bucuria Crăciunului”, 

eveniment găzduit de Parohia romano-catolică din Suceava, în parteneriat cu Viva FM. Doamna prof. 

Hreniuc Laura a organizat Recital de pian pe 20 decembrie. În colaborare, doamnele profesoare 

Andriescu Elena, Asimionesei Monica, Laura Pintileasa şi Tîrrnovan Antoanela, au organizat pe 21 

decembrie ''Recital de Crăciun'' în Sala Auditoriuma Colegiului de Artă ''C. Porumbescu''. La toate 

activităţile organizate s-a avut în vedere colaborarea permanentă cu mass-media. 

În ianuarie 2017, la Concursul de Tehnică Pianistică „Carl Czerny”  de la Botoşani au 

participat: Prof. Asimionesei  Monica a obtinut Premiul I cu eleva Iftime Alessandra clasa a II-a; 

Prof. Andriescu Elena a obţinut două Premii I cu elevii Tănase Abigail clasa I şi Tănase Riccardo 

clasa a IV-a, Prof. Tîrnovan Antoanela  a obţinut Premiul I cu eleva Sava Iasmina, clasa a II-a, 

Premiul II cu elevii: Beldeanu Daris, clasa a III-a, Guadagnini Cosmin, clasa a III-a, Olteanu Andra,   

clasa a II-a  şi Premiul III  cu eleva Jitaru Lavinia, clasa  a VI-a.  

În data de 24 ianuarie domnul prof. Onesciuc Johannes a reprezentat Colegiul de Artă la 

evenimentul organizat de Prefectura municipiului Suceava, cu ocazia Zilei Unirii. 

Activitatea didactică, desfăşurată cu interes şi consecvenţă, a condus către obținera celor mai 

bune rezultate. Toţi profesorii de pian principal au făcut parte din comisia de verificare la sfârșit de 

semestru, iar prof. Ciubotaru Ionuţ a făcut parte din comisia de examen pentru acordeon şi canto 

clasic. Majoritatea elevilor catedrei s-au prezentat la examene foarte bine, unii elevii au avut o 

prestaţie deosebită, cu un nivel foarte bun, competenţă ce depinde de interesul, talentul, perseverenţa, 

seriozitatea elevului, de voinţa şi motivaţia sa, durata, ritmicitatea studiului individual efectuat pe 

termen lung. 

Doamna prof. Pintileasa Laura a participat cu referatul „Inteligenţa emoţională” în cadrul 

Sesiunii de comunicări științifice și metodice ''Incursiune în curriculum'' ediția a VIII- a, pe 2 

februarie 2017, la Liceul de Artă ''Ștefan Luchian'', Botoșani. Tot în cadrul aceleaşi Sesiuni de 

comunicări a participat şi prof. Tîrnovan Antoanela cu referatul ''Motivația studiului la pian''. 

Doamna  prof. Tîrnovan Antoanela a încheiat „Acord de parteneriat” ca reprezentant al Colegiului de 

Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava cu Grădinița ''Sfântul Ioan cel Nou'' Suceava. La începutul lunii 

februarie 2017, prof. Iftimiu Adriana-Teodora a participat în cadrul celei de-a II-a ediţie a  

„Festivalului Lampioanelor” cu un moment la pian, realizat de elevul Erhan Alexandru, clasa a 
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VIII-a. Corepetitorii au contribuit la catedrele de corzi si suflători pentru rezultate deosebite la 

concursuri şi ieşirile in public. 

Implicarea catedrei de pian în activităţile şcolii a condus la rezultate foarte bune care impun 

pe mai departe un nivel ridicat al performanţelor aşteptate. 
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COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE INSTRUMENTE DE SUFLAT ȘI  PERCUȚIE 

Activitatea cadrelor didactice din catedra de instrumente de  suflat și percuție din cadrul Colegiului 

de Artă “Ciprian Porumbescu”Suceava, poate fi evaluata ca fiind foarte bună, fapt susținut de rezultatele 

obținute de către fiecare profesor.  Din punct de vederea mamagerial, membrii catedrei au organizat și 

participat la ședințe de lucru în cadrul cărora au fost proiectate activități care să conducă la o 

îmbunătățire a performanțelor în cadrul catedrei, precum și o maibună interacțiune elev-profesor. La 

începutul lunii septembrie, profesorii din cadrul catedrei au participat la consiliile profesorale 

desfășurate în cadrul liceului. A fost organizată o întâlnire de lucru în cadrul catedrei în vederea 

planificării sarcinilor pentru fiecare membru dar şi pentru finalizarea încadrărilor. S-au întocmit şi 

predat planul managerial al catedrei, planificările calendaristice, graficul cu desfăşurarea şedinţelor 

metodice şi programul de activităţi. 

Activitatea artistică a debutat cu participarea câtorva elevi şi profesori la manifestarea cu titlul 

“Simfonii de toamnă”. În data de 13 septembrie 2016, în parcul central, la Foişor, au evoluat elevi 

îndrumaţi de doamna prof. Săveanu Mihaiela şi domnul prof. Baicu Ciprian. 

În 5 octombrie 2016, de Ziua Educaţiei, doamna prof. Istrate Elena a prezentat un material 

educativ, cu titlul “Educaţia şi Muzica”. 

Pe 4 noiembrie 2016, au avut loc înregistrări la Radio Iaşi, pentru emisiunea “Tinere talente”, 

unde catedra de suflători a participat cu următorii elevi: Gheorghiu Alexia Maria, flaut, clasa a IX-a, 

prof. îndrumător Săveanu Mihaiela, Mandiuc Iosif, clarinet, clasa a IX-a şi Roba Vlăduţ, clarinet clasa a 

X-a, înrumaţi de prof. Baicu Ciprian şi Sumanariu Robert Marian, trompetă, clasa a XI-a, îndrumător, 

prof. Sumanariu Florin. 

În perioada 25-26 noiembrie 2016, s-a desfăşurat la Piatra Neamţ, Concursul Internaţional 

“Emanuel Elinescu”, unde elevii noştri au participat la două secţiuni, clasic şi folclor,obţinând premii 

după cum urmează. La sectiunea clasic și flaut, Premiul II  au obţinut Cosmovici Ruxandra, clasa a 

VII-a şi Tofănescu Daria, clasa a XI-a, îndrumaţi de prof. Săveanu Mihaiela, Premiul III, Temneanu 

Lucas, clasa a VII-a îndrumat de prof. Istrate Elena şi Menţiune, Stămăteanu Giulio, clasa aVI-a, 

îndrumat tot de prof. Istrate Elena. La clarinet, Premiul I şi Marele Trofeu, elevul Cozaciuc 

Alexandru, clasa a XII-a, îndrumat de prof. Baicu Ciprian, Premiul II, elevii Mandiuc Iosif, clasa a IX-a 

şi Ciornei Sebastian, clasa a VIII-a şi Premiul III, Bilinciuc Gheorghe, clasa a IX-a, toţi îndrumaţi de 
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prof. Baicu Ciprian şi tot la clarinet, Oanea Robert Nicu, clasa a VI-a, Premiul III, îndrumător, prof. 

Paicu Daniel. Saxofoul a fost reprezentat de elevii Boloca Tudor, clasa a VII-a şi Stoica Petrică, clasa a 

IX-a, ambii obţinând Premiul I, sub îndrumarea atentă a domnului prof. Constantin Bogdan. La 

secţiunea alamă, Moisii Dumitru Vlăduţ, clasa a X-a, corn, Premiul I, îndrumător prof. Tabarcea 

Petrică, Candreanu Beniamin, trompetă, clasa a VII-a, Premiul II, îndrumător prof. Mihai Claudiu 

Alin, Ştempel Iustina, clasa a VI-a trompetă, Premiul II, şi Ciobanu Dănuţ, clasa a XI-a, trompetă, 

Premiul II, toţi îndrumaţi de domnul prof. Ruscior Cristi, iar Premiul III, Roznovan Laurenţiu, clasa a 

VII-a, trompetă şi Menţiune, Andrieş Bogdan, clasa a IX-a, trompetă, tot sub îndrumarea domnului 

prof. Ruscior Cristi. La percuţie, Devisievici Alexandru, clasa a XI- a, Premiul II, îndrumător prof. 

Rusu Lucian Georgel. La secţiunea folclor au participat elevi de la clasa de trompetă a domnului 

profesor Ruscior Cristi, după cum urmează: Roznovan Laurenţiu, clasa a VII-a, Premiul I, Leonte 

Laurenţiu, clasa a XI-a, Premiul I, Andrieş Bogdan, clasa a IX-a, Premiul II. 

    În perioada 7 - 9 decembrie 2016, au avut loc manifestări diverse, cu ocazia sărbătoririi ”Zilelor 

Școlii”, astfel că la sesiunea de comunicări ştiinţifice, doamna profesor Istrate Elena a prezentat în 

Power  Point un referat cu titlul „Spaţiul magic al muzicii”, iar elevi îndrumaţi de membrii catedrei au 

evoluat pe scenă. Pe aceeaşi scenă, au cântat şi profesorii Rusu Lucian Georgel şi Săveanu Mihaiela, 

acompaniaţi de domnul profesor Lungu Cristi. Şi anul acesta a avut la Shopping City ”Târgul de 

Crăciun”, unde au evoluat elevi îndrumaţi de profesorii Istrate Elena, Săveanu Mihaiela, Creţu Neculai, 

Baicu Ciprian, Cazacu Vitalie, Micliuc Ionuţ, Tabarcea Petrică, Ruscior Cristi, Sumanariu Florin şi 

Mihai Claudiu Alin. Tot în decembrie a avut loc Concertul de Crăciun, unde, de asemenea, elevi din 

catedra de suflat au participat atât ca membri în orchestră, cât şi în ansambluri camerale. 

    În luna ianuarie, la Botoşani, a avut loc o sesiune de comunicări ştiinţifice, cu titlul „Incursiune 

în curriculum”, unde doamna Elena Istrate, a publicat un articol cu tema „Spaţiul sonor între ştiinţă 

şi educaţie”. În perioada 25 – 31 ianuarie, au avut loc verificările semestriale, care s-au încheiat cu 

promovarea tuturor elevilor. Din comisiile de evaluare au făcut parte următorii profesori: Săveanu 

Mihaiela, Baicu Ciprian, Creţu Neculai, Mihai Claudiu Alin şi Rusu Lucian Georgel. 

    Eleva Tomescu Mădălina, de la clasa de oboi a domnului profesor Vasile Bolnavu, a primit un 

„Certificat de recunoştinţă”, oferit de ziarul Timpul, din Iaşi, în campania numită „Oamenii timpului 

– 2016”. Elevul Moisii Vlăduţ, de la clasa de corn a domnului profesor Tabarcea Petru a devenit bursier 

al Fundaţiei Principesa Margareta a României. 
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COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE INSTRUMENTE CU COARDE 

 Activitatea din semestrul I al anului școlar curent s-a desfășurat la catedra de coarde conform 

tematicii și planificării calendaristice stabilite de comun acord în prima ședință a comisiei metodice. 

La început de an școlar s-a făcut repartizarea elevilor conform reglementărilor existente. Membrii 

catedrei au efectuat planificările calendaristice, testele predictive și fișele de evaluare pentru fiecare 

elev. Ședințele de catedră s-au desfășurat conform tematicii stabilite în cadrul comisiei metodice. Au 

ținut lecții deschise profesorii Papuc Lavinia și Florin Ungureanu, iar doamna prof. Svetlana 

Gheorghe a prezentat un referat. Verificările la sfârșit de semestru s-au desfășurat în perioada 25-30 

ianuarie 2017 pe clase de instrument, în trei comisii după cum urmează: Comisia violă-chitară – prof. 

Doina Chișcă și prof. Zugrav Ilie, Comisia violoncel-contrabas: prof. Vârtosu Sebastian și prof. 

Ungureanu Florin, Comisia vioară: prof. Gheorghe Svetlana și prof. Constandache Ciprian, 

Președintele comisiilor: director adjunct prof. Onesciuc Johannes, Vicepreședintele comisiilor: șeful 

de catedră prof. Ungureanu Cristina. Fiecare profesor de instrument și-a notat elevii alături de 

comisia de examinare. În urma verificărilor semestriale s-a constatat în general o creștere a calității 

învățării la toate clasele așa cum reiese din notele și calificativele obținute de elevii catedrei de 

coarde. 

Pe plan educativ, artistic și de voluntariat profesorii din catedra de coarde au avut o 

activitate bogată ca îndrumători ai elevilor dar și ca interpreți. În avanpremiera din 13 septembrie a 

ediției a V-a a evenimentului artistic „Simfonii de toamnă” organizat de Clubul Rotary la Suceava 

elevii îndrumați de profesorii catedrei de coarde Daniel Dragomirescu, Ilie Zugrav, Cristina 

Ungureanu, Florin Ungureanu, au susținut momente artistice în foișorul din parcul central, iar în 

deschiderea concertului din 14 septembrie profesorii Cristina Ungureanu și Ciprian Constandache 

alături de șase elevi ai catedrei de coarde au susținut un moment muzical. La sesiunea de comunicări 

organizată cu ocazia Zilelor liceului d-na prof. Cristina Ungureanu a prezentat comunicarea cu titlul 

„Imaginea de sine în programarea succesului”, iar profesorii Daniel Dragomirescu, Ilie Zugrav, 

Marius Aluncăriței și Doina Chișcă și Gheorghe Svetlana au participat cu elevi în cadrul recitalurilor.  

La Concursul „Emanuel Elenescu”de la Piatra Neamț domnul prof. Ciprian Constandache a 

participat cu un cvartet de coarde. La „Târgul de Crăciun” de la Shopping City au participat cu 

momente muzicale elevii îndrumați de profesorii Svetlana Gheorghe, Cristina Ungureanu, Papuc 

Lavinia, Doina Chișcă, Ciprian Constandache, Marius Aluncăriței, Ilie Zugrav, Daniel Dragomirescu. 

Profesorii Doina Chișcă și Ciprian Constandache au participat în cadrul cvartetului „Cantabile” și a 

cvartetului „Royal” la concertul caritabil „Dă-i o mână de ajutor lui Narcis”  și la Concertul de 

Crăciun, ambele susținute la Biserica catolică. La Gala „Top 10 suceveni” doamna Doina Chișcă și 

domnul Ciprian Constandache au susținut un recital cu cvartetul „Cantabile”. Sub bagheta 

domnului prof. Florin Ungureanu, orchestra „Camerata” din care fac parte profesorii catedrei de 

coarde Constantin Smochină, Cristina Ungureanu, Lavinia Papuc, Ciprian Constandache și Doina 

Chișcă alături de cei mai merituoși elevi ai catedrei, a susținut un concert de Crăciun la sala Centrului 

Cultural Bucovina. Orchestra elevilor de la colegiul nostru, îndrumată și dirijată de domnul prof. 

Ungureanu Florin-Silviu a susținut un Concert de Crăciun in sala Auditorium a Colegiului de Artă. 
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 ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

În semestrul I al anului şcolar 2016-2017, compartimentul Bibliotecă a Colegiului de Artă 

„Ciprian Porumbescu” Suceava  a desfăşurat următoarele tipuri de activităţi : activităţi cu caracter 

biblioteconomic, activităţi de promovare a lecturii, a cărţii şi informaţiei  și  activităţi de dezvoltare 

profesională continuă. 

Activităţi cu caracter biblioteconomic : 

 Organizarea volumelor din bibliotecă în urma renovării; 

 distribuirea manualelor şcolare şi a celor de specialitate pe fişa fiecărui elev; 

 întocmirea planului managerial şi al planului anual de activităţi; 

 întocmirea statisticilor la început de an școlar; 

 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; 

 înscrierea elevilor şi a cadrelor didactice.  Sunt înscrişi 868 de utilizatori activi; 

 asigurarea împrumutului publicaţiilor la domiciliu şi la sala de lectură; 

 urmărirea permanentă a restituirii la timp a cărţilor împrumutate; 

 casarea  manualelor deteriorate și a celor care nu mai corespund programei şcolare actuale; 

 elaborarea listelor bibliografice şi punerea la dispoziţia utilizatorilor; 

 recondiţionarea volumelor deteriorate; 

 completarea colecţiilor de publicaţii în funcţie de cerinţele utilizatorilor. 

 

Activităţi de promovare a cărţii, lecturii şi informaţiei : 

 Proiectul  „Micii cititori în templul cărților” -  clasa pregătitoare A  (prof. înv. primarCristina 

Melinte) 

 Proiectul „Primii pași pe tărâmul cărților” -  clasa pregătitoare B  (prof. înv. Primar Gabriela 

Cucoș) 

 Proiectul „Ziua Educației” –prof. Dana Trocin 

 Proiectul „Mateiu Caragiale - un crai de curte veche,, - clasa XII D  prof. Liliana Balan 

 

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 și conferințe de specialitate : participarea la 

Sesiunea interjudețeană de comunicări științifice ȘCOALA MILENIULUI III – secțiunea 

Informare-documentare organizată de Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava în 

data de 10 februarie 2017. 
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ACTIVITATEA CABINETULUI  PSIHOPEDAGOGIC 

 În semestrul I, activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică s-a axat pe nevoile 

beneficiarilor: elevi, părinţi, profesori, în acord cu obiectivele specifice (asistenţă psihopedagogică, 

asistenţă psihologică, facilitarea deciziei pentru carieră). La începutul semestrului s-au desfășurat 

întâlniri cu elevii în vederea prezentării specificului activităţii profesorului psiholog, realizându-se 

lecţii interactive despre ce este şi ce nu este profesorul psiholog, despre situaţiile în care elevii se pot 

adresa acestuia. Tot la începutul semestrului s-au derulat lecţii în vederea orientării şcolare şi 

profesionale a elevilor din clasele terminale şi activități legate de pregătireapsihologică a elevilor,  în 

vederea susţinerii examenului de bacalaureat şi a celor de sfarşit de clasa a VIII-a. S-au aplicat 

chestionare de identificare a nevoilor de consiliere elevilor din clasele a IX-a.  În ceea ce priveşte 

activitatea de consiliere individuală, s-au prezentat 35 de elevi cu următoarele probleme : orientare 

şcolară si profesională ; emotivitate excesivă ; anxietate de performanţă; dificultăţi de relaţionare 

intrafamilială, divorțul părinților ; dificultăţi şcolare ; dificultăţi de concentrare, dificultăţi 

emoţionale ; managementul timpului  şi învăţării în pregătirea examenului de bacalaureat ; apatie 

şcolară, absenteism şcolar ; manifestări depresive; evoluţie şcolară descendentă ; dificultăţi de 

adaptare ( clasa a IX-a); tulburări de comportament. Părinţii s-au adresat serviciilor cabinetului de 

asistență psihopedagogică în număr de 14, la recomandarea domnilor profesorilor/ învățătoarelor  

pentru probleme ale elevilor legate de : evolutie şcolară descendentă ;  dificultăţi de concentrare ; 

dificultăţi şcolare; manifestari depresive și anxioase; tulburări de comportament; probleme 

emoţionale ale copilului ; absenteism școlar; probleme specifice adolescenței. Adresabilitatea 

profesorilor 14 la număr, în special a prof diriginţi şi învătăţori a fost în direcţia semnalării 

problemelor copiilor, orientând părinţii şi elevii spre cabinet, dar şi în direcţia consultanţei privind 

ora de dirigenţie. Cabinetul de asistență psihopedagogică a propus și a realizat un proiect educațional 

”Sunt adolescent, dar mă descurc !”, clasa a VI-a B, scopul fiind  dezvoltarea socio-emoțională a 

elevilor implicați, adaptarea funcțională a provocările adolecenței.  În cadrul comisie metodice a 

profesorilor diriginți profesorul psiholog a susținut o activitate cu tema  ”Semne ale patologiei 

psihologice la copii și adolescenți ”. Ca responsabil al comisiei metodice a profesorilor consilieri 

școlari, prof. Popescu Nicoleta a realizat o activitate cu tema ”Rolul desenului proiectiv în 

cunoașterea personalității copiilor” – analize teste proiective și studii de caz. Profesorul psiholog al 

școlii a  colaborat cu Direcția de Protecție a Copilului în vederea soluționării unei situații familiale 

deosebite, care afecta sanătatea psihologică a unei eleve din clasa a X-a. Profesorul Popescu Nicoleta 

s-a ocupat și de pregătirea elevilor pentru bacalaureat la disciplina Psihologie (4 elevi). 
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ACTIVITATEA  EDUCATIVĂ ȘCOLARĂ ȘI  EXTRAȘCOLARĂ 

 Activitatea desfăşurată în cadrul comisiei metodice a diriginţilor: 

Nr. 

Crt. 
Titlul activităţii Tipul Responsabil Clasa Data 

1. Educație pentru sănătate mintală 

în mediul școlar 

Dezbatere Consilier 

psihopedagog 

Popescu 

Nicoleta 

- 1.11.2016 

2. Cum mă pregătesc pentru 

angajare 

Lecţie deschisă Prof. Dana 

Trocin, 

Consilier 

psihopedagog 

Popescu 

Nicoleta 

XIIA 27.01.2017 

3. Educația permanentă – șansă sau 

povară pentru omul 

contemporan? 

Referat, 

dezbatere 

Prof. Dăscăliuc 

Anca 

- 27.01.2017 

 

 Activitatea CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 

Responsabil CSE – Prof. Țolca Doinița Felicia 

Preşedinte CSE- elev Irina Mihaela Grumăzescu – cl. a XII-a E 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea Data 

desfăşurării 

Tipul activităţii 

 

Responsabil / 

colaboratori 

1. Selfie time 11.11.2016 Balul bobocilor Prof. Balan Liliana, prof. 

Trocin Elena Dana, prof. 

Asimionesei Iulian 

2. 1 Decembrie – Ziua 

națională a României 

30.11.2016 Flim – interviu, 

program artistic 

Prof. Cardaș Liliana/ 

prof. Aconstantinesei 

Mihaela 

3. Donează o jucărie 14.12.2016 Proiect umanitar Prof. Țolca Doinița 

Felicia, prof. Dumitru 

Viorica, colaboratori – 

TV Rădăuți 

4. Târg de Crăciun - ediția a 

VII a  

12-16.12.2016 Proiect de 

voluntariat 

Prof. Țolca Doinița 

Felicia, prof.Rusu 

Sadovei Camelia 

 

 

 Activitatea CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR /„Asociaţia de Părinţi și 

Absolvenți ai Colegiului de Artă”  
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Nr. 

crt. 

Activitatea/ 

proiectul/ 

acţiunea 

Data 

desfăşurăr

ii 

Tipul  

activităţii 

Responsabil/ 

colaboratori 

Rezultate obţinute 

1. 

 

 

Târg de Crăciun 12-16 

decembrie 

2016 

Valorificarea 

obiectelor 

realizate de elevi 

și donarea banilor 

către copiii din 

Centrul de primiri 

a copilului în 

regim de urgență 

Suceava 

Herghelegiu 

Iuliana- APA ai 

Colegiului/ 

Shopping City – 

marketing 

manager Roșu 

Cătălina 

Donații către copiii din 

Centrul de primiri a 

copilului în regim de 

urgență Suceava 

2. Selfie time 11.11.2016 Balul bobocilor Prof. Balan 

Liliana, prof. 

Trocin Elena 

Dana, prof. 

Asimionesei 

Iulian,Herghelegiu 

Iuliana- APA ai 

Colegiului 

Spectacol eveniment cu 

implicarea elevilor 

Colegiului  

 

 LECTORATELE CU PĂRINȚII 

 

Nr. 

Crt. 
Titlul activităţii Tipul Responsabil Clasa Data 

1.  Școala și familia – 

parteneri ai educației 

Dezbatere prof. Elena Istrate clasa a V-a A  5.10. 2016 

2.  Tema acasă – 

componentă a 

activității de învățare 

Aplicare de 

chestionare 

prof. Sabina 

Elena Roman 

 

clasa a VII-a A 17.11.2016 

 

 

3.  Capcanele Internetului Dezbatere, prezentare  prof. Anca 

VivianaDăscăliuc 

clasa a VII-a B 19.01.2017 

4.  Responsabilitățile 

copilului în familie 

Studii de caz prof. Liliana 

Cardaș 

clasa a VIII-a A  5.10. 2016 

5.  Străinătatea și 

singurătatea copiilor 

Studii de caz, 

dezbatere 

prof. Ciprian 

Hrețcanu 
clasa a IX-a D 22.09.2016 

6.  Părinții – model pentru 

viitorul adult 

dezbatere prof. Ciprian 

Hrețcanu 
clasa a IX-a D 19.01.2017 

7.  Rolul familiei în 

orientarea profesională 

a elevului 

Discuții cu 

psihologul școlar 

prof.PopescuNicoleta 

prof. diriginte 

Anca Varga; 

clasa a X-a D 24.11. 2016 

8.  Prevenirea abuzului și 

violenței în familie și 

societate 

Dezbatere, aplicare 

de chestionare 

prof. Dana Elena 

Trocin 

clasa a XII-a A 15.12.2016 
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 PROIECTE ŞI PROGRAME DESFĂŞURATE 

 

a. Educație rutieră – exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate, patrule de educație rutieră, cercuri, acțiuni în parteneriat cu 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean al Jandarmeriei 

 

Titlul programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

„Cum ne comportăm la 

şcoală pentru a fi în 

siguranţă” 

Activitate de tip 

dezbatereîn care 

s-a întocmit un 

regulament 

(folosind 

simboluri 

desenate de ei) al 

comportării 

elevului– pieton 

de la şcoală și 

până acasă; 

Prof.Raicu 

Adina 

Septembrie 

2016 – 

ianuarie 2017 

40 de elevi 

ai claselor  

a III a și a 

IV a 

IJP Suceava 

 

b. Prevenirea traficului de persoane - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, 

evenimente organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor 

grupuri țintă, acțiuni în parteneriat cu Agenţia Naţională de Luptă Împotriva Traficului de 

Persoane 

 

Titlul programului/ 

proiectului/campaniei 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Campanie împotriva 

violenței în familie și 

susținerea drepturilor 

copilului  

Campania are ca 

scop informarea 

elevilor asupra 

drepturilor pe 

care le au, asupra 

protecției din 

partea diferitelor 

instituții ale 

statului 

Colegiul de 

Artă “Ciprian 

Porumbescu” 

Suceava 

 

Noiembrie  

2016 - 

februarie 2017 

120 elevi Psiholog 

Popescu 

Nicoleta 

ANITP 

Suceava 

 

c. Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice - exemple concrete de 

acțiuni, campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate  pentru prevenirea, informarea, 

conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat  cu Centrul de Evaluare, Prevenire 

şi Consiliere Antidrog Suceava 
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Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă 

descriere 

Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Spune NU 

drogurilor! 

Scopul activității 

s-a axat pe 

prevenție și 

conștientizarea 

consecințelor 

consumului de 

droguri în rândul 

elevilor. 

Prof.Munteanu 

Ana Maria 

Octombrie 2016-

Iunie 2017 

300 elevi 

 

Direcția Anti- 

Drog 

Suceava 

Colegiul de 

Artă ”Ciprian 

Porumbescu”

Suceava 

 

Titlul 

proiectului  

Scurtă descriere Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri Impactul/re

zulate 

obţinute 

“Cu Sfântul 

Nicolae, visele 

devin 

realitate” 

Proiect de voluntariat 

ce a vizat: Centrul de 

zi de la Sucevița, 

Centrul de plasament 

din cadrul Bisericii 

”Sfinții Arhangheli 

Mihail și Gavril” 

Podul Coșnei, azilul 

de pe lângă 

Mănăstirea 

”Sf.Dimitrie 

Izvorâtorul de Mir” 

Vatra Dornei 

octombrie-

decembrie 

2016 

69 elevi, 45 

copii din 

familii 

nevoiașe,  

20 de 

persoane 

vârstice 

Maicile de la 

Mănăstirea 

Sucevița, preotul 

de la Biserica 

”Sfinții 

Arhangheli 

Mihail și 

Gavril” Podul 

Coșnei,maicile 

de la Mănăstirea 

”Sf.Dimitrie 

Izvorâtorul de 

Mir” Vatra 

Dornei, cadre 

didactice, 

părinții elevilor 

implicați 

Donații către 

cei  

21 de copii din  

Centrul de zi 

de la Sucevița,  

24 de copii din 

cadrul  

Centrului de 

plasament  

din cadrul 

Bisericii 

”Sfinții 

Arhangheli 

Mihail și 

Gavril” Podul 

Coșnei, 20 de 

femei 

vârstnice 

azilul de pe 

lângă 

Mănăstirea 

”Sf.Dimitrie 

Izvorâtorul de 

Mir”  

Vatra 

Dornei 
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d. Apărare și protecție civilă - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, 

acțiuni în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava. 

Titlul programului/ 

proiectului/campaniei 

Scurtă 

descriere 

Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

„Pompierii, prietenii 

noștri” 

Vizită la  I.S.U. 

Suceava 

Elevii clasei 

a IV-a B 

Octombrie 

2016 

25 de elevi ISU „Bucovina” 

Suceava 

„Simulare în caz de 

cutremur” 

În cadrul 

acțiunii 

organizate au 

fost efectuate 

exerciții de 

alarmare în caz 

de cutremur în 

Colegiul de 

Artă „ 

Ciprian 

Porumbescu” 

Octombrie 

2016 

 

 

600 şi 30 

profesori 

ISU „Bucovina” 

Suceava 

“A dărui–o 

împlinire!” 

25 de elevi au 

socializat cu copii de 

vârste preșcolare, au 

împărtășit ganduri și 

au retrăit cu aceștia 

atmosfera de familie 

în prag de sărbători 

Decembrie 

2016 

Elevii clasei 

a III-a au 

vizitat Casa 

de copii 

„Visătorii” 

de la Fundu 

Moldovei.  

Pesonalul de la 

Casa de copii 

”Visătorii” – 

Fundu Moldovei, 

părinții elevilor  

Au oferit 

cadouri, au 

colindat și au 

legat prietenii 

cu copiii. 

Prietenii 

muzicii 

40 de elevi ai 

colegiului au 

prezentat program de 

colinde elevilor de la 

Școala Gimnazială 

nr.2 Iaslovăț 

Noiembrie 

Decembrie 

2016 

70 de elevi Cadre didactice 

de la Școala 

Gimnazială nr.2 

Iaslovăț 

Atragerea 

elevilor 

talentați către 

Colegiul de 

Artă 

Și nouă ne 

pasă! 

100 de elevi ai 

Colegiului au făcut 

donații (alimente, 

articole de 

îmbrăcăminte, 

felicitări hand-made, 

brad de Crăciun, 

globuri) celor 144 de 

bătrâni din Azilul de 

de la Bogdănești 

Octombrie – 

decembrie 

2016 

160 elevi și 

bătrâni ai 

Azilului 

Bogdănești 

Părinți ai 

elevilor 

implicați, preotul 

de la Azilul 

Bogdănești, 

cadre didactice  

15 elevi au 

împărțit 

bătrânilor 

pachetele 

făcute de 

colegii lor, le-

au îmbodobit 

bradul de 

Crăciun, le-au 

cântat colinde 

,,Dăruiește 

zâmbete” 

Cu 

sprijinulpărinților, 

eleviiclasei a IV-a B 

au doritși au reușit să 

aducă zâmbetul pe 

chipul a două fetițe 

orfane de tată, aflate 

în grija bunicii 

Decembrie 

2016 

2 fetițe și 

bunica lor 

din Suceava 

părinților, elevii 

clasei a IV-a B 

Donare de 

haine, jucării, 

alimente, 

rechizite și un 

frigider 
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ambele corpuri 

de clădire ale 

colegiului, 

pentru ambele 

schimburi 

 
 

e. 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. 
 

 

 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, educație juridică  etc.) – exemple, scurtă descriere a impactului/ 

rezultatelor obținute. 

 

Titlul proiectului  Scurtă descriere Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Partener

i 

Impactul / rezultate 

obţinute 

“Râdem, glumim şi cu 

fructe ne hrănim” 

Lecţie-concurs şi 

activitate practică cu 

tema « O alimentație  

sănătoasă și influența 

ei asupra învățării” 

Noiembrie 

2016 

46 elevi 

din clasele 

a II-a A si 

a II-a B 

Părinții 

elevilor 

Informarea  

corectă din surse  

autorizate 

“Sinestezii  

artistice” 

 

 

 

 

 

 

Interpretare a unor 

fragmente  la diferite 

tipuri de instrumente 

(elevi ai claselor a VI-

a, a VII-a și a IX-a): 

flaut, trompetă, 

chitară, vioară, viola; 

Elevii audienți ( clasa 

pregătitoare B, clasa I-

a B și clasa a II-a B), 

vor compune plastic o 

lucrare sau mai multe 

pe baza  impresiilor 

generate de linia 

melodică 

7- 9 

decembrie 

2016 

63 elevi 

 

 

 

 

Profesori 

ai 

Catedrei 

de Arte 

Vizuale 

Expoziții de grafică  

și pictură  

 

 

Recitaluri 

 

 

 

 

Muzeul de Științele 

Naturii în imaginația 

copiilor” 

expoziție– concurs  cu 

machete  

Mai 2016- 

octombrie 

2016 

 

19 elevi Muzeul 

Bucovinei 

 

Muzeul de 

Științe ale 

Macheta realizată de 

elevii clasei a IV-a B 

,,Peisaj subacvatic”  a 

fost apreciată  de 

specialiștii Muzeului 

Bucovinei și 

reprezentanți ai mass-
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Naturii 

Părinții 
mediei locale cu  

PREMIUL  I. 

Suflet de copil Proiectinterdisciplinar

și intercultural cu 

activități cultural – 

artistice, concursuri, 

expozițiiși fashion-

shows 

Noiembrie 

2016-iunie 

2017 

30 de elevi 

din clasa a 

Va B 

Profesor 

de limbă 

română 

Dana 

Elena 

Trocin, 

profesor 

de limbă 

engleză 

Gabriela 

Hisem, 

biblioteca 

colegiului

librăria 

Cărturești

părinții 

elevilor 

implicați 

Impulsionarea 

studierii limbilor 

străine, organizarea 

activităților practice 

inedite, formarea 

simțului esthetic prin 

frumos 

 

 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.  Ziua Educației, 5 octombrie:  

 „Muzica și Educația” – prof. 

Elena Istrate 

 „Cum să studiez eficient?”, 

prof. Cristina Ungureanu  

 „Meloterapia pas cu pas”, 

prof. Laura Pintileasa 

Dezbateri cu elevii 

catedrei de Muzică 

a temelor 

prezentate 

5.10.2016 Sensibilizarea elevilor și 

antrenarea acestora în 

activități practice ce au ca 

finalitate dobândirea de noi 

cunoștințe din domeniile de 

interes artistic 

2.  1 Decembrie în conștiința 

românilor – crearea 

României Mari 

Prezentarea film 

documentar, recital 

trupa Symbol 

dezbatere 

27.11. 2016 Conștientizarea elevilor de 

importanța evenimentelor 

istorice în viața unei națiuni, 

de cunoașterea semnificațiilor 

acestora și de impactul asupra 

evoluției ulterioare a unei 

națiuni 

3.  Zilele Colegiului „Ciprian 

Porumbescu” 

 

Evenimentele 

propuse au fost 

diverse: concert 

 

 

7-9.12. 2016 

 

Angrenarea în activități a 

elevilor, a foștilor profesori, 
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festiv susținut de 

Orchestra 

Camerata, concert-

recital susţinut de 

elevii şi profesorii 

de la Colegiul de 

Artă, expoziţia de 

pictură a elevilor 

claselor a XI-a, 

Sesiunea de 

comunicări 

științifice (teme ca 

„Spațiul magic al 

muzicii”, prof. Elena 

Istrate, „Imaginea de 

sine”, prof. Cristina 

Ungureanu, 

„Inteligența 

emoțională”, prof. 

Laura Pintileasa și 

Antoanela Tîrnovan)  

promovarea imaginii 

colegiului în comunitate  

4.  Unirea Principatelor Române 

și Al.I.Cuza 

Distribuirea de 

plienteinformative, 

panglici tricolore 

în centrul orașului 

23-24.01. 

2017 

Conștientizarea elevilor și a 

locuitorilor urbei asupra 

importanței acestui eveniment 

istoric 

 

 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.  550 de la punerea pietrei de temelie 

a mănăstirii Putna (excursie) 

25 3 

2.  Ziua Ursului– activitate practică la 

Muzeul de Științe ale Naturii 

24 2 

3.  “Concert de Crăciun”, Parohia 

Romano - Catolică “Sf.IoanNepomuk” 

95 4 

 Exemple de activități de diseminare a activității educative: articole, afișe, bloguri, site, 

fotografii (precizați adresele respective). 

Articole publicate în presa locală, pagini web, postări pe site-urile unor instituţii etc. 

 https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-01-31/Zilele-animalelor-salbatice-Ziua-ursului-la-Muzeul-

de-Stiintele-Naturii-Suceava 

 http://colegiuldeartasv.ro/sinestezii-artistice/ 

 https://www.facebook.com/Monitorul.de.Suceava/posts/1280736355317347 

 https://www.monitorulsv.ro/Local/2016-10-07/Proiectul-educational-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-in-

imaginatia-copiilor-la-final 

 
 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-01-31/Zilele-animalelor-salbatice-Ziua-ursului-la-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-Suceava
https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-01-31/Zilele-animalelor-salbatice-Ziua-ursului-la-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-Suceava
http://colegiuldeartasv.ro/sinestezii-artistice/
https://www.facebook.com/Monitorul.de.Suceava/posts/1280736355317347
https://www.monitorulsv.ro/Local/2016-10-07/Proiectul-educational-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-in-imaginatia-copiilor-la-final
https://www.monitorulsv.ro/Local/2016-10-07/Proiectul-educational-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-in-imaginatia-copiilor-la-final
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Nr 
Crt. 

Titlulprogramului/ proiectului Scurtădescriere Organizator Perioada de 
implementare 

Nr. de 
beneficia
ri 

Parteneri 
 
 
 

1.  „Toamna se numără bobocii” 

 

Program artistic în cadrul căruia s-au 

prezenta tcântecele, poeziile învățate de la 

începutul anului școlar și dansul 

“Rățuștele” 

Prof. Melinte 

Cristina 

septembrie-

noiembrie 

17 elevi Părinții ele Părinții elevilor 

2.  „Iată, vine MoșCrăciun!” Program artistic (poezii, cântece colinde, 

“Dansul spiridușilor”) 

Prof. Melinte 

Cristina 

decembrie 

2016 

17 elevi Părinții elevilor 

3.  “Eminescuși copiii” Activitate desfășurată cu scopul 

descoperirii scriitorului(învățare, recitare 

de poezii,vizionarea unui film despre viața 

scriitorului 

Prof. Melinte 

Cristina 

 17 elevi Biblioteca 

Colegiului de 

Artă“Ciprian 

Porumbescu” 
4.  “Cititori în templul cărților” Vizitarea bibliotecii , însușirea regulilor de 

folosire a cărților, descoperirea 

importanței cărților 

Prof. Melinte 

Cristina 

ianuarie-iunie 17 elevi Biblioteca 

Colegiului de 

Artă  ”Ciprian 

Porumbescu” 
5.  “Invățăm să patinam” Activitate desfășurată la patinoar pentru 

însușirea regulilor unui patinaj activ 

Prof. Melinte 

Cristina 

ianuarie -

februarie 

17 elevi  

6.  “Poveste de iarnă” Spectacol de teatru cu actori Casa de Cultură 

Prof. Melinte 

Cristina 

Prof. Cucoș 

Gabriela 

Prof. Mitu Daniela 

Prof. Străchinescu 

Mariana 

Prof. PuiuLoredana 

Prof. Raicu Adina 

noiembrie 

2016 

Elevii 

claselor 

primare 

Colegiul de Artă 

”Ciprian 

Porumbescu” 

Activităţi extracurriculare desfăşurate la învăţământul primar în primul semestru al anului şcolar 2016-2017 
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Prof. Moscal 

Angela 

7.  “Eminescu la ceas aniversar” Elevii clasei pregătitoare B au sarbatorit 

167 de ani de la nasterea marelui poet 

Mihai Eminescu prin ascultarea unor 

poezii scrise de marele poet, memorarea 

poeziei ”Somnoroase păsărele”, desenarea 

unor ilustrații din aceeași poezie, vizită la 

biblioteca școlii 

Prof. Cucoș 

Gabriela 

Ianuarie 2017 17 elevi Biblioteca 

Colegiului de 

Artă„Ciprian 

Porumbescu” 

 

 

 
8.  „Iarna – anotimpul bucuriilor” Realizarea colajelor “Bradul uriaş”, 

Braduțul alcătuit din mâinile copiilor și 

decorarea lui Serbare de Crăciun 

Prof. Cucoș 

Gabriela 

Decembrie 

2016 

17 elevi Părinții elevilor 

9.  “Creştini, Crăciunul a sosit!” Împodobirea braduţului în sala de clasa; 

Serbare de Crăciun: 

Traditii si obiceiuri populare de 

Sarbatorile de iarna 

Inv .Salar Paula Decembrie 

2016 

Elevii 

clasei IA 

Părinții elevilor 

10.  “1 Decembrie – Ziua Naţională a 

României” 

Realizarea unei expoziţii de creaţii 

plastice şi practice  pornind de la 

însemnatatea zilei de 1 Decembrie 

Inv.Salar Paula Decembrie 

2016 

Elevii 

clasei IA 

Părinții elevilor 

11.  “Moment poetic” Moment poetic în memoria Luceafărului 

poeziei româneşti. 

Inv .Salar Paula Ianuarie 2017 Eleviiclas

ei IA 

Părinții elevilor 

12.  “Aurul și argintul României” Vizită la expoziția de la Muzeul de Istorie 

vizionare film 

Prof. Străchinescu 

Mariana 

 

Ianuarie 2017 24  elevi Muzeul de 

Istorie al 

Bucovinei 
13.  Marea bulgăreală Vizionare film la Cinema Modern Prof. Străchinescu 

Mariana 

 

Ianuarie 2017 24  elevi Cinema Modern 

14.  Târgul de Crăciun Concert de colinde la Shopping City 

Suceava 

Consiliulelevilor 

Prof. Străchinescu 

Mariana 

Decembrie 

2016 

 

24  elevi Shopping City 

Suceava 

Asociația de 
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 părinți 

Consiliul 

elevilor 
15.  Ziua Ursului Activitate practică la Muzeul de Științe ale 

Naturii 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-

01-31/Zilele-animalelor-salbatice-Ziua-

ursului-la-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-

Suceava 

 

Prof. Străchinescu 

Mariana 

 

Februarie 2017 24  elevi Muzeul de 

Științe ale 

NaturiiSuceava 

16.  “Râdem, glumimşi cu fructe ne 

hrănim” 

Lecţie-concurs şi activitate practică cu 

tema ” O alimentație sănătoasă și influența 

ei asupra învățării” 

Prof. PuiuLoredana 

Prof. Străchinescu 

Mariana 

 

Noiembrie 

2016 

46 elevi 

din 

clasele a 

II-a A si 

a II-a B 

Părinții elevilor 

17.  “Uite, vine MoşCrăciun!” Serbarea de Craciun 

 

PuiuLoredana 

 

Decembrie 

2016 

22 elevi Părințiielevilor 

18.  “Sinestezii artistice” 

 

Interpretare directă a unor fragmente 

muzicale la dierite tipuri de instrumente: 

flaut, trompetă, chitară, vioară, violă, etc. 

Pe parcursul audiției, elevii audienți ( 

clasa pregătitoare B, clasa I-a B și clasa a 

II-a B), vor compune plastic o variantă sau 

mai multe a impresiilor generate de linia 

melodică ( interpreții suntelevi ai claselor 

a VI-a, a VII-a și a IX-a muzică) 

http://colegiuldeartasv.ro/sinestezii-

artistice/ 

 

Prof. Camelia Rusu 

Sadovei(coordonato

r 

 Prof. Melinte 

Cristina, 

Prof.Mitu Daniela, 

Prof.PuiuLoredana 

 

7- 9 decembrie 

2016 

63 elevi Catedra de Arte 

Vizuale 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-01-31/Zilele-animalelor-salbatice-Ziua-ursului-la-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-Suceava
https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-01-31/Zilele-animalelor-salbatice-Ziua-ursului-la-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-Suceava
https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-01-31/Zilele-animalelor-salbatice-Ziua-ursului-la-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-Suceava
https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-01-31/Zilele-animalelor-salbatice-Ziua-ursului-la-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-Suceava
http://colegiuldeartasv.ro/sinestezii-artistice/
http://colegiuldeartasv.ro/sinestezii-artistice/
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19.  “A darui-o implinire” Elevii clasei a III-a au vizitat Casa de 

copii „Visătorii” de la Fundu Moldovei . 

Au oferit cadouri, au colindat și au legat 

prietenii cu copiii de acolo, despartirea 

lasandu-se cu lacrimi. 

Prof.Raicu Adina Decembrie 

2016 

Elevii 

clasei a 

III-a 

Casa de copii 

„Visatorii”  de la 

Fundu Moldovei 

Părinții elevilor 

20.  ,,Sunt mândru că sunt român!” Program cultural-artistic în care s-a 

explicat însemnătatea zilei de 1 

Decembrie 

Prof.Raicu Adina Decembrie 

2016 

Eleviiclas

ei a III-a 

 

21.  „Cum ne comportăm la 

şcoalăpentru a fi însiguranţă” 

Activiatate de tip dezbatere in care s-a 

întocmit un regulament (folosind 

simboluri desenate de ei) al comportării 

elevului în sala de clasă, sala de sport, în 

cabinetul de informatică, pe holul şi în 

curtea şcolii; 

Prof.Raicu Adina Ianuarie 2017   

22.  ,,Miracolul toamnei” 

 

Recitarea cu intonație a unor poezii despre 

toamnă./,,Carnavalul toamnei” 

-Dezvoltarea simțului estetic, practic și 

sensibilizarea elevilor la frumusețile 

mediului înconjurător și creațiile literare 

ale unor scriitori care descriu farmecul  

anotimpului toamna. 

-Expoziție de pictură în incinta școlii 

având ca tematică-,,Culorile toamnei” 

 

Prof. Moscal 

Angela 

Octombrie 

2016 

 

Elevii 

clasei a 

IV-a A 

Părinții elevilor 

23.  România, țara mea! 

 

 

-Discuții cuprivire la importanța zilei 

naționale; 

Identificarea costumelor populare 

românești din diferite regiuni istorice ale 

țării; realizarea de proiecte despre 

Prof. Moscal 

Angela 

Noiembrie 

2016 

 

Eleviiclas

ei a IV-a 

A 

Părinții elevilor 
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personalități românești. 

 

24.  Iată, vine MoșCrăciun!  

- Păstrarea datinilor şi obiceiurilor 

strămoşeşti  

-Intonarea  unor cântece specifice 

sărbătorilor specifice acestui anotimp; 

- redactarea și interpretarea unor scenete 

cu tematica acestei sărbători; 

 

Prof. Moscal 

Angela 

Decembrie 

2016 

Elevii 

clasei a 

IV-a A 

Părințiielevilor 

25.  „Mâini dibace” Inițierea unor discuții cu privire la 

îndeletnicirile femeilor de la țară; 

Realizarea unor brățări personalizate în 

scopul îndeletnicirii cu tehnica cusutului; 

-- Păstrarea datinilor şi obiceiurilor 

strămoşeşti  

 

Prof. Moscal 

Angela 

Ianuarie 2017 Eleviiclas

ei a IV-a 

A 

Părinții elevilor 

26.  ,,Muzeul de ȘtiințeleNaturii în 

imaginația copiilor”- expoziție -

concurs  cu machete care 

reprezintă aspecte din expoziția 

permanentă a muzeului. 

Elevii au avut de realizat o machetă încare 

au redat diferite aspecte ale expozițiilor 

permanente din Muzeul de 

ȘtiințeleNaturii. Pentru documentarea 

asupra exponatelor și dioramelor din 

expoziția permanentă a muzeului , elevii 

au vizitatMuzeul de StiințeleNaturii, unde 

au discutat cu specialiști despre 

patrimonial expus. 

Macheta realizată de elevii clasei a IV-a B 

,,Peisaj subacvatic”  a fost apreciată  de 

specialiștii Muzeului Bucovinei și 

reprezentanți ai mass-mediei locale cu 

PREMIUL  I. 

Prof. Chiriliuc Oana mai 2016- 

octombrie 

2016 

 

 

 

19 elevi Muzeul 

Bucovinei 

-Muzeul de 

ȘtiințeleNaturii 

-părinții 
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https://www.monitorulsv.ro/Local/2016-

10-07/Proiectul-educational-Muzeul-de-

Stiintele-Naturii-in-imaginatia-copiilor-la-

final 

 
27.  ,,Toamnă de poveste” Expoziție de 

picturăpepânză 

 

Expoziția cuprinde tablouri cere dau 

farmecul, frumusețea și simfonia culorilor 

anotimpului toamna. 

 

Prof. Chiriliuc Oana octombrie-

noiembrie 

2016 

 

19 elevi Muzeul de 

Științele Naturii 

-părinții 

 
28.  Proiect Educațional 

Internațional ,,Formidabilii” 

Concurs de cultură generală. 

Elevii participanti au obținut: 

Premiul I -1 elev 

Premiul II- 3 elevi 

Premiul III-1 elev 

S. C 

ROMCONCEPT 

INTERNAȚIONAL 

SOLUTIONS 

S .R .L.  

Colegiul de Artă 

,,CiprianPorumbesc

u” 

 

 

noiembrie 

2016 

5 elevi Walters 

Communications 

KFT 

SVS CITY 

BULGARIA  

-părinții 

 

29.  ,,Dăruieștezâmbete”-proiect de 

voluntariat 

Cu sprijinul părinților, eleviiclasei a IV-a 

B au dorit și au reușit să aducă zâmbetul 

pe chipul a două  fetițe părăsite de mamă 

și orfane de tată, dăruindu-le haine, 

jucării, alimente, rechiziteși un frigider.   

Prof. ChiriliucOana 

Părințiielevilorclase

i a IV-a B 

Decembrie 

2016 

2 fetițe și 

bunicalor 

 

-părinții elevilor 

-elevii 

 

 
30.  „Pompierii, prietenii noștri” Visită la  I.S.U. Suceava I.S.U. Suceava Octombrie 

2016 

Elevii 

clasei a 

IV-a B 

Eleviiclasei a 

IV-a B 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2016-10-07/Proiectul-educational-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-in-imaginatia-copiilor-la-final
https://www.monitorulsv.ro/Local/2016-10-07/Proiectul-educational-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-in-imaginatia-copiilor-la-final
https://www.monitorulsv.ro/Local/2016-10-07/Proiectul-educational-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-in-imaginatia-copiilor-la-final
https://www.monitorulsv.ro/Local/2016-10-07/Proiectul-educational-Muzeul-de-Stiintele-Naturii-in-imaginatia-copiilor-la-final
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 ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI  FINANCIAR 

 

În  semestrul I al anului şcolar 2016-2017 s-au efectuat plăţi de la bugetul local în sumă de 

2.596.996 lei, din care 2.269.940 lei pentru plata salariilor ( inclusiv plata contribuţiilor aferente 

acestora), 189.115 lei pentru plata bunurilor şi serviciilor, 11.572 lei pentru plata burselor, 2.523 lei 

ajutoare sociale în numerar pentru elevi cu CES și 126.369 lei la capitolul investiții.  

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

 1.556.967 lei – salarii de bază, 

      3.383 lei – alte sporuri, 

      1.554 lei -  plata la cumul, 

  295.199 lei – plata cu ora, 

 293.866 lei – contribuţia unităţii pentru asigurări sociale de stat (pensii), 

    9.249 lei - contribuţia unităţii pentru asigurări de şomaj, 

  96.569 lei - contribuţia unităţii pentru asigurări sociale de sănătate, 

     2.964 lei – contribuţia unităţii la fondul de asigurări de muncă şi boli profesionale, 

  10.189 lei – concedii medicale plătite din CASS. 

 

La capitolul de cheltuieli  cu bunuri şi servicii, suma de 189.115 lei a fost cheltuită după 

cum urmează: 

  1.720 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), 

  3.525 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), 

  66.437 lei – cheltuieli cu energia termică, energia electrică și gaze naturale, 

    7.718 lei – cheltuieli  apă, canal, 

  12.717 lei – transport cadre didactice, 

   3.614 lei – cheltuieli  telefon, internet, poştă, 

 12.056 lei – materiale și prestări servicii  cu caracter funcţional (toner imprimantă și 

copiator, stick memorie,  sursă calculator ), servicii monitorizare pază elevi și instituție (pe timp de 

noapte), cataloage, substanțe pentru laboratoare (glicerină, acetonă, acid sulfuric, alcool n-butilic și 

izopropilic), materiale pentru catedra de arte plastice( baiț, clei oase, pânză, ață, ace, culori 

linogravură), licențe Windows și Office, 

 51.071 lei – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (asistență 

software, plată fond handicap la bugetul de stat, servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, 

verificare prize împământare și paratrăsnet, montare videoproiectoare și aparate de aer condiționat,   

materiale pentru întreţinere (bandă izoleră, baterie robinet, becuri, broască și butuc ușă, burghiu, 
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cleme, console chiuvetă, coturi, cuie, diblu, dozator săpun, garnituri, întrerupătoare, lacăt,  pensule, 

piulițe, prize, racorduri, robineţi, saci rafie, silicon, șmirghel, șaibe, ștecher, șuruburi, etc.), 

 3.050 lei – reparații curente (materiale reparații: adeziv, amorsă, cherestea, gresie, 

polistiren, vopsea lavabilă, vopsea albă), lucrări de înlocuire radiatoare, reparație instalație sanitară, 

ușă PVC demisol corp B și ușă fonică PVC corp A. 

 20.730 lei – obiecte de inventar (calculatoare,  ciocan, dezumidificator, imprimantă, 

jaluzele, minicompresor aer, microfon și stativ pentru acesta, mobilier, monitor, materiale didactice 

pentru catedra de sport (mingi, palete tenis, jaloane, fluier, coarde, pompă umflat mingi, trambulină, 

echipament sport), pistol spumă, presă gravură, aer condiționat, set cuțite gravură, scară articulată, 

scaune atelier plastică, suport montare videoproiectoare,), 

 4.842 lei – cărţi  bibliotecă, 

 1.635 lei – pregătire profesională (curs igienă, curs perfecționare secretar, curs 

formare instruire diferențială), 

La capitolul ajutoare sociale în numerar  suma de 2.523 lei a fost decontată elevilor cu 

cerințe educaționale speciale. 

La capitolul Burse suma de 11.572 lei  a fost decontată elevilor bursieri, după cum urmează: 

   9 burse de performanță, 29 de merit, 5 de boală și 2 de orfan. 

 La capitolul cheltuieli  de capital  suma de 126.369 lei a fost decontată în totalitate 

pentru lucrările: reabilitare bibliotecă, extindere sistem supraveghere video și parțial pentru lucrările: 

înlocuire tâmplărie PVC, lucrări de refacere pardoseală (sală sport, holuri) și modernizare tablou 

electric.  

De la bugetul de stat s-au făcut plăți în valoare de 57.027 lei, din care 11.488 lei pentru plata 

salariilor și a deplasărilor aferente examenelor naționale, 11.191 lei pentru decontarea navetei 

elevilor și 44.340 lei pentru plata burselor elevilor din Republica Moldova și a beneficiarilor 

programului ”Bani de Liceu”. 
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