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RAPORT 

Asupra activității desfășurate în semestrul I al anului școlar 2017-2018 

 

 În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, 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 OMEN. nr.3.027/2018 pentru 

modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP. 

 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 2017-2018 au fost înscrişi 957 elevi  din care 207 elevi la ciclul 

primar, 211 elevi la ciclul gimnazial şi 539 elevi la ciclul liceal. La sfârşitul semestrului I, situaţia 

elevilor se prezenta astfel:  209 elevi la clasele primare ( doi elevi au venit din județ); 210 elevi au 

rămas la  ciclul gimnazial (un elev a plecat prin transfer  în județ). La liceu au rămas 538 elevi ( o 

eleva de clasa a X-a a fost declarata abandon.). Prin urmare, au încheiat semestrul I 957 elevi. În 

vacanţa intersemestrială au susţinut examene de diferenţă doi elevi din învățământul primar, la profilul 

http://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-30272018-pentru-modificarea-%C8%99i-completarea-anexei
http://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-30272018-pentru-modificarea-%C8%99i-completarea-anexei
http://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-30272018-pentru-modificarea-%C8%99i-completarea-anexei
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arte plastice, două elevi s-au înscris în invatamantul gimnazial la sectia muzica, 10 elevi au depus 

cereri pentru liceu: 2elevi la sectia restaurare-conservare, 5 elevi la sectia arhitectura și trei la muzica. 

Aşadar, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018 sunt înscrişi 965 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 2017-2018 a fost parcurgerea materiei 

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

învăţătură, la sfârşitul semestrului I, se prezintă astfel:  

Dintr-un total 957 elevi, au promovat 801  elevi, reprezentând 83,70%, din care 99 elevi sunt 

corigenţi și 1 elev neîncheiat. 

 Pe cicluri de învăţământ, promovabilitatea este distribuită astfel: 

 La clasele 0 -IV: 100%; 

 La clasele V-VIII: din 210 elevi au promovat 189,  reprezentând  90% : 9 elevi  sunt corigenți la 

un obiect, 7 elevi la două obiecte, doi  la trei obiecte și trei la patru obiecte; 

 La clasele IX-XII: din  538 elevi, promovaţi  478, reprezentând  88,85%:  36 elevi sunt corigenți 

la un obiect, 14 la două obiecte, 3 la trei obiecte,  3 la mai mult de patru obiecte, 3 cu situatia 

școlară neîncheiata și o elevă a fost declarată abandon scolar. 

Situaţia notelor la purtare indică 122 elevi cu nota scăzută, din care  7 elevi  au note sub 7 (6 elevi 

de liceu și 1 elev 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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CATEDRA  ÎNVĂŢĂTORILOR 
 

Planificarea și proiectarea unităților de învățare s-au făcut ținându-se cont de precizările 

făcute în ghidurile metodologice, respectându-se planurile cadru și programele şcolare. 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. În 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. 

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. Analiză 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-au folosit strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu 

diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de 

formare. 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. 

Baza materială a școlii a fost modernizată, în fiecare sală de clasă s-a montat câte un 

videoproiector, elevii având astfel acces la materialele audio-video prezente în manuale. Se 

utilizează  auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţământ. Fiecare cadru didactic are la 
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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 

implicaţi în alcătuirea de portofolii tematice.             

Pe parcursul primului semestru, fiecare învățătoare a desfășurat  activități extracurriculare, 

astfel:  Doamna prof. înv.primar Chiriliuc Oana : 

 ,,Hai la teatru!”-teatru pentru copii 

 ,,La mulți ani, România!”( activitate dedicată zilei de 1 Decembrie) ; 

 ,,Surprizele lui Moș Nicolae”( activitate în parteneriat cu părinții) ; 

 ,,Să-l cunoaștem pe Eminescu!”(activitate dedicată marelui poet Mihai Eminescu) 

 „Uite, vine Moş Crăciun!”(program de serbare) 

Doamna prof. înv.primar Boanta Otilia : 

 „Povestea prenumelui” (activitate de cunoaştere a colegilor de clasă) 

 Vizionarea pieselor de teatru „Albă-ca-Zăpada”și „Tinereţe fără bătrâneţe’’ la Teatrul 

Municipal „Matei Vişniec”,  Suceava. 

 „5 octombrie. Ziua Mondială a Educaţiei’’. (Elevii clasei pregătitoare B, împreună cu elevii 

clasei I B, au urmărit un filmuleţ despre educaţia în alte ţări şi au participat la un concurs de 

ghicitori ). 

 Ziua Naţională a României, 1 Decembrie 2017. (Elevii clasei pregătitoare B, împreună cu 

elevii clasei I B, au urmărit un material despre importanţa acestei zile, au realizat colaje cu 

tematică patriotică, au cântat imnul „Deșteaptă-te, române!” și melodia „Măi române, 

românaș!”). 

 „Uite, vine Moş Crăciun!” (program de serbare). 

Doamna prof. înv.primar Melinte Cristina : 

 “Micul dejun cu miere “. Activitatea s-a desfăşurat la Palatul Copiilor Suceava, în 

colaborare cu prof. Buculei şi un reprezentatnt al ROMAPIS care a oferit informaţii despre 

modul de obţinere a mierii şi despre importanţa acesteia în alimentaţia copiilor. Sub 

îndrumarea acestuia s-a dezbătut şi problema mierii ca alternativă sănătoasă a zahărului; 

despre activitatea  discutarea unor mese delicioase şi sănătoase cu miere. Secvenţe din 

activitatea desfăşurată au fost prezentate pe postul local Bucovina TV 

 “Sunt un pui de românaş”. A fost o activitate dedicată zilei de 1 Decembrie. Elevii au fost 

îmbrăcaţi în costume populare tradiţionale sau stilizate. Au desfăşurat o serie de activităţi 

precum: identificarea costumelor populare din diferite zone ale ţării şi amplasarea lor pe 

harta României (în zona corespunzătoare), asamblarea hărţii ţării din puzzle-uri reprezentând 
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regiunile geografice, descoperirea frumuseţilor ţării prin vizionarea unor filme documentare, 

învăţarea / executarea pasului de horă. 

 „Feerie de iarnă”. A fost realizat un program artistic cu prilejul sărbătorii Naşterea 

Domnului (Crăciunul). Programul a cuprins cântece, colinde, poezii despre iarnă şi Crăciun, 

dans (vals) care au fost prezentate în faţa părinţilor. 

Doamna prof. înv.primar Cucoș Gabriela 

 “Bucuriile toamnei”. La această activitate elevii au confecționat o pălărie pe care au 

decorat-o cu fructe și legume decupate din hârtie și au realizat „Ariciul gustos”, din pere și 

bobițe de struguri. S-a discutat despre importanța vitaminelor în alimentația școlarilor. 

 Învaţa să dăruiești de mic copil…( activitate în parteneriat cu domnii profesori Călin Anca și 

Călin Daniel). Elevii clasei I B şi-au oferit unul altuia cadouri sub formă de jucării sau  

cadou muzical : interpretarea unei melodii la orgă. Toți au primit un dar muzical din partea 

colegilor mai mari, elevi ai domnilor profesori Călin Anca și Călin Daniel. Astfel ,copiii au 

învățat să fie mai buni, mai generoși și bucuroși dacă oferă ceva. 

Doamna prof. înv.primar Puiu Loredana a realizat activitățile: 

 ,,Ziua Educației.Ne jucăm și învățăm! ” 

 ,,Ziua Mondială a Alimentaţiei. Cum ne hrănim sănătos? 

 ,,Legenda tricolorului”-dramatizare,confecţionarea steagului conform legendei 

 ,,Ziua Internaţională a Drepturilor omului” 

 ,,Am drepturi, dar şi îndatoriri”-prezentari power point, realizarea unor desene 

 ,,E vremea colindelor” -serbare şcolară 

 ,,Eminescu, poetul nepereche”  -vizionare film despre viaţa lui Eminescu, recitare de poezii 

Doamna prof. înv.primar Raicu Adina a organizat: 

 „Spiritul sărbătorilor la români”. Elevii clasei a IV-a au confecționat obiecte decorative 

pentru bradul de Crăciun și au interpretat colinde; 

 “Prietenia, floare rară”. Elevii clasei a IV-a au prezentat colegilor albume cu fotografii cu 

prietenii lor şi au purtat discuţii libere despre importanţa prieteniei. 

 “Magia cuvintelor”. Elevii clasei a IV-a au realizat un concurs de povestire a unor poveşti 

audiate şi au realizat desene după scenele din poveşti. 

Elevii clasei pregătitoare B (prof.înv. primar Boanta Otilia), împreună cu elevii clasei I B 

(prof. înv.primar Cucoș Gabriela), au participat la concursul interjudețean „Micul pieton”organizat 

de Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava și Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava, în parteneriat cu 

I.P.J. Suceava  și Asociația Alecs Group Suceava, I.P.J. Suceava, ONG – Educație Rutieră, 

echipajele obținând trei premii I, un premiu II, două premii III. 
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Parteneriate: Toate clasele din învățământul primar au încheiat parteneriate cu biblioteca 

Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”: 

 “Eminescu la ceas aniversar”( prof. înv.primar Cucoș Gabriela) 

 „Să-l cunoaștem pe Eminescu!”( prof. înv.primar Chiriliuc Oana, prof. înv. primar Boanta 

Otilia, bibliotecar Papuc Alină); 

 „Eminescu prin ochi de copil” (prof. înv.primar Melinte Cristina , bibliotecar Papuc Alina). 

Este un proiect educaţional desfăşurat pe durata unei săptămâni şi care a cuprins activităţi 

dedicate poetului M. Eminescu: obţinerea portretului poetului din piese de puzzle, citirea / 

recitarea unor poezii eminesciene, reprezentarea prin desen a poeziei „Somnoroase păsărele”, 

completarea unor versuri lacunare, realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor. 

 ”Eminescu, Luceafărul poeziei românești” (prof. înv.primar Mitu Daniela, înv. Salar Paula,  

bibliotecar Papuc Alina). În cadrul acestui proiect, elevii clasei a II-a B, au realizat o 

expoziție cu diferite colaje din temele creației eminesciene. 

 „Ziua Unirii. Unirea în povești” (prof. înv. primar Melinte Cristina, prof. înv. primar Cucoș 

Gabriela, bibliotecar Papuc Alină). Este un proiect educaţional dedicat zilei Unirii 

Principatelor române. În cadrul proiectului, elevii au decorat costume populare româneşti, au 

interpretat cântecul „Hora Unirii” şi au jucat o horă, au audiat lectura textului „Moş Ion 

Roată şi Unirea” pe baza căruia  s-au purtat discuţii și au expus lucrările în biblioteca școlii. 

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

preocupate de bună desfășurare a activității didactice și de propria perfecționare. Doamna prof. înv. 

primar Melinte Cristina  a participat la activitatea de perfecţionare ” Educaţia copiilor între familie, 

şcoală şi comunitate”, coordonată de lector univ. dr. Oana Moşoiu, desfășurată la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava. Doamnele prof. înv.primar Melinte Cristina, prof. înv. primar Cucoș 

Gabriela,  prof. înv. primar Puiu Loredana, prof. înv.primar Boanta Otilia au participat la programul 

de formare ”Predarea bazată pe ataşament”, coordonat de lector Simona Herb, desfășurat în Sala 

Auditorium, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava. Doamnele învățătoare au 

participat la consfătuirile școlare și la cercurile pedagogice ce s-au desfăşurat în data de 17.XI.2017. 

La activităţile desfăşurate în cadrul Cercurilor Pedagogice au participat toate cadrele didactice din 

cadrul comisiei, cu excepţia doamnei învăţătoare Salar Paula care și-a desfăşurat orele conform 

orarului. În cadrul comisiei metodice,  doamna profesor în învățământ primar, Boanta Otilia, nou 

venită în școala noastră, a susținut la clasa pregătitoare o lecție demonstrativă la Dezvoltare 

personală, cu tema Despre emoții, iar doamna prof. înv. primar  Chiriliuc Oana a întocmit referatul 

cu titlul Rezolvarea problemelor emoționale ale școlarului mic pentru promovarea unei educații 

pe termen lung. 
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CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

  

În semestrul I al anului școlar 2017- 2018, activitatea catedrei de limba și literatura română a 

Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava,  a fost centrată pe următoarele obiective: 

ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare, formarea continuă, autoperfecţionarea, 

elaborarea şi derularea unor proiecte naţionale/regionale/locale, a parteneriatelor educaţionale, în 

vederea realizării unui management al calităţii totale, a îmbunătăţirii ofertei educaţionale, a 

parcursurilor de instruire şi a demersurilor didactice în domeniul disciplinei. Obiectivele amintite au 

fost strucurate în funcție de cele trei coordonate definitorii ale activității didactice: realizarea 

curriculumului, resursele umane, dezvoltarea instituţională şi relaţiile cu comunitatea. 

 Componenta curriculară a 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 2017-2018. 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. S-au aplicat baterii de teste inițiale și s-a realizat analiza 

rezultatelor de către toate profesoarele din catedră. De asemenea, în urma analizei s-au întocmit 

planuri remediale pentru fiecare clasă în parte, Tot în acest sens au fost organizate teze unice pentru 

elevii claselor terminale, în vederea eficientizării pregătirii pentru bacalaureat și evaluare națională. 

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 al doilea al anului școlar 2017-2018.  Astfel, doamnele profesoare 

Sabina Roman și Anca Varga (pentru clasa a VIII-a) și Sabina Roman, Dana Trocin, Liliana Balan și 

Anca Varga (pentru liceu), au continuat pregătirea suplimentară pentru examenele naționale, 

conform orarului stabilit.În luna decembrie a fost organizată etapa pe școală a Olimpiadei de Limba 
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și Literatura Română, iar în luna ianuarie selecția pentru Olimpiada de Lingvistică și Lectura ca 

Abilitate de Viață. Doamna profesoară Sabina Roman a participat, în calitate de evaluator, la 

Olimpiada de Lingvistică, etapa județeană. Dezvoltarea competențelor de lectură a constituit o altă 

prioritate pentru catedra de limba și literatura română și în semestrul I al anului școlar 2017-2018. În 

acest sens,  s-au continuat proiectele cercului de lectură începute în anii anteriori, Livrovorii (prof. 

coordonator Liliana Balan și Anca Varga), Aripi de cuvinte (prof. coordonator Dana Trocin).   

În luna decembrie, toți membrii catedrei au propus și desfășurat activități variate, cu scopul 

de a sublinia importanța tradițiilor și a elementelor de interculturalitate. Dintre tipurile de activități 

care au avut loc în această perioadă, se pot aminti: vizionare de piese de teatru, vizionare de film, 

atelier de teatru, atelier de creație, șezătoare literară, dezbateri, atelier de recondiționare de carte, 

concurs de recitare, de creație,  desfășurate atât cu elevii de gimnaziu, cât și cu cei de liceu. De 

asemenea, sărbătorirea zilei de 15 ianuarie, ziua poetului național Mihai Eminescu și a zilelor 

culturii române au fost realizate în colaborare cu Biblioteca colegiului prin:  Medalion literr, ,Mihai 

Eminescu (prof, Dana Trocin), Eminescu azi (vizionare de film, dezbatere, prof. Liliana Balan). 

Perfecționarea și autoperfecționarea au fost și în acest semestru obiective esențiale pentru 

membrii catedrei de limba și literatura română, care au participat la cercurile pedagogice și la 

activitățile metodice organizate în cadrul catedrei, iar doamna profesoară Boiciuc Daniela a susținut 

în semestrul I al anului școlar 2017- 2018 o lecție demonstrativă în cadrul Cercului profesorilor de 

Limba Latină. De asemenea, au fost sustinute referatele și atelierele de lucru: Cum evaluăm 

competența de lectură? (prof. Dana Trocin), Aspecte ale predarii literaturii contemporane la liceu 

(prof. Liliana Balan), Teatrul în educație (prof. Anca Varga), Dezvoltarea competențelelor de 

comunicare în gimnaziu (Manuela Muscă), Dificultăți în analiza frazei (Sabina Roman). 

Dezvoltarea instituțională a vizat încheierea de parteneriate și coordonarea de proiecte care 

să aprofundeze relațiile școlii noastre cu mediul comunitar. În acest sens, continuă derularea 

parteneriatului între colegiul nostru și Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, 

coordonator prof. Manela Muscă. 

Prin activitatea desfășurată de-a lungul întregului semestru, 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.  
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CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

 

În  urma analizei activităţii catedrei de Limbi moderne, desfășurată în data de 8.03.2018, 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 ; 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. 

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. În procesul de predare s-au folosit abordări 

metodice moderne, insistându-se pe calitatea comunicării în cadrul orelor de limbi 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. 

Activităţile școlare şi extrașcolare : 

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 și cei de limba franceza ; de asemenea, au fost 

coordonate activitati variate precum piese de teatru, expoziţii de felicitări.   

In cadrul Parteneriatului școlar coordonat de prof. Petronela Munteanu, realizat intre 

Colegiul de Artă ”Ciprian 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 si la liceele partenere). De 

asemenea, profesorii de limba engleză au derulat mai multe activități, după cum urmează : 

-Halloween, activitati organizate la Mc Donald's, coordonate de doamnele profesoare de limba 

engleză Anca Dăscăliuc si Gabriela Hisem; 
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- Thanksgiving a fost popularizată la ora de engleza, precum și ludicul și mult așteptatul eveniment 

Secret Santa; 

- Educație pentru sănătate, activitate educativă susținută de voluntarii Organizatiei Salvați Copiii, 

Filiala Suceava, prof Hisem Gabriela; 

- Simulări examene Cambridge, activitate desfășurată în parteneriat cu Centrul Lingvistic Twinkle 

Star, prof Hisem Gabriela; 

- Saint Nicholas Day!, activitate educativă desfășurată în parteneriat cu Restaurantul McDonald’s, 

Suceava, prof Hisem Gabriela; 

- Concurs Internațional ,,Formidabilii”, concurs de cunoștiințe teoretice și aptitudini practice, 

prof Hisem Gabriela. 

În ceea ce privește olimpiada de limba franceză şi limba engleză, profesorii au fost 

implicați în elaborarea de subiecte și  în evaluare, atât la olimpiada faza pe școală, cât si la faza 

locală. Prof. Petronela Munteanu a fost membru în comisia națională de elaborare a subiectelor 

pentru etapa județeană și națională a olimpiadei de limba franceză. 

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

didactice, ședințe de catedră, cercuri pedagogice, ședințe la ISJ Suceava cu profesorii metodiști,  

inspecții metodice curente și speciale efectuate de profesorii metodiști Petronela Munteanu si 

Bejinaru Alexandra, coordonare de practică pedagogică, prof. Dăscăliuc Anca si Munteanu 

Petronela. 

Profesoara Munteanu Petronela a fost formator al cursului de formare Abordare curriculară 

transdiscplinară - în sistemele de educaționale europene, derulat în parteneriat cu Colegiul 

National "Petru Rares" Suceava, Universitatea ” Ștefan cel Mare” Suceava, Casa Corpului Didactic 

George Tofan Suceava, octombrie 2017. De asemenea, același cadru didactic, a urmat cursul de 

formare profesională Educație civică în sistem educațional european, organizat la Casa Corpului 

Didactic George Tofan Suceava, în parteneriat cu USV Suceava, Muzeul de Istorie  al Bucovinei, 

octombrie 2017. 

 S-au susţinut lecţii demonstrative şi comunicări științifice lunar în cadrul catedrei. 

Așadar, la nivelul catedrei de limbi  moderne există un colectiv didactic  bine pregătit, cu 

grade didactice şi experienţă profesională, dornic de afirmare, implicat activ în activităţi variate, 

preocupat   de perfecţionarea  continuă. Si in acest semestru s-a remarcat un interes crescut în 

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

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

 

În primul semestru al anului școlar 2017-2018, comisia metodică „Om și Societate” a avut o 

activitate laborioasă, centrată pe problemele de conținut ale activității didactice în general și a 

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

intelectuale și modelelor atitudinale și comportamentale în scopul formării unor personalități 

armonioase în concordanță cu cerințele actuale și viitoare ale dezvoltării societății. Toți colegii au 

avut permanent în vedere strategii de instruire, moduri și forme de organizare a procesului de 

învățământ, proiectarea activității de predare-învățare, evaluarea rezultatelor învățării dar și relația 

profesor-elev văzute ca un factor de stimulare a activității didactice. Activitatea și acțiunile 

desfășurate în cadrul ariei curriculare au răspuns unor obiective precum: stabilirea cadrului 

organizatoric; perfecționarea metodelor de predare-învățare, ridicarea nivelului de pregătire al 

elevilor și evaluarea acestora. S-a ținut cont de identificarea obiectivelor și a competențelor, 

selectarea conținuturilor, analiza resurselor, determinarea activității de învățare , stabilirea 

instrumentelor de evaluare. 

 În luna septembrie toate cadrele didactice au predat la timp documentele școlare, de 

asemenea au aplicat testele predictive analizând rezultatele obținute și le-au implementat la nivelul 

activității didactice. De asemenea încă din debutul lunii octombrie s-au stabilit graficele și strategiile 

pentru derularea pregătirii suplimentare pentru Examenele Naționale. În timpul semestrului notarea 

s-a realizat ritmic iar tezele au fost susținute și evaluate în timp util. 

 Doamna prof. Cardaș Liliana a coordonat și a participat la următoarele activități: 9 octombrie 

- Holocaustul ; 1 Decembrie - România Mare în conștiința contemporanilor ; 24 ianuarie - Al. 

I.Cuza și Unirea Principatelor Române ; Proiectul " Let's do it România" - proiect de voluntariat 

ecologist ; Proiectul interdisciplinar "Zbor de copil "; Pregătire suplimentară pentru examenul de 

bacalaureat - clasele  XII-a,  s-a organizat  Olimpiada de istorie -etapa locală.  

Doamna profesoară Bilan Liliana a coordonat și a participat la următoarele activități: a 

participat la seminarul pentru studierea Holocaustului, organizat de Institutul Internaţional pentru 

studierea Holocaustului Yad Vashem (Ierusalim); a fost membru în Comisia judeţeană de elaborare 

a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul Concursului 

judeţean/Testării judeţene pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate 

vacante/rezervate, sesiunea septembrie 2017; pe data de 9 octombrie a fost comemorat Holocaustul 

printr-o serie de activităţi organizate de către profesorii de istorie în cadrul Colegiului de Artă 

„Ciprian Porumbescu”, dar şi în colaborare cu Comunitatea Evreiască din Suceava; s-a implicat în 

organizarea activităţii dedicate Zilei Naţionale a României în cadrul Colegiului de Artă „Ciprian 
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Porumbescu”și a coordonat  elevii care au participat la Simpozionul “1 Decembrie- Ziua Naţională 

a României şi a Sf. Aposol Andrei, ocrotitorul României Mari” – desfăşurat la Colegiul Tehnic 

„Petru Muşat” Suceava în data de 29.XI.2017; a participat la Simpozionul National ,,Valori 

nationale in creatia Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania'' (ediţia a V-a, 19 ianuarie 2018); 

s-a implicat în organizarea activităţilor din cadrul proiectului interdisciplinar “Zbor de copil” 

desfăşurat  în cadrul Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”; a coordonat activităţi extraşcolare la 

clasele a VI-a B, a IX-a D, a X-a C, cu prilejul Zilei Mondiale a Educaţiei – 5 octombrie 2017; a 

încheiat acorduri de parteneriat cu Seminarul Teologic “Mitropolitul Dosoftei” şi Colegiul Tehnic 

“Petru Muşat” Suceava, cu Casa Corpului Didactic Galaţi şi face parte din grupul de lucru din cadrul 

acordului de parteneriat încheiat de Comunitatea Evreiască din Suceava cu Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Suceava. 

Domnul profesor Petru Vasile Gorea a coordonat și a participat pe data de 9 octombrie la 

comemorarea Holocaustul printr-o serie de activităţi organizate de către profesorii de istorie în 

cadrul Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, dar şi în colaborare cu Comunitatea Evreiască din 

Suceava; a realizat o vizită cu elevii la Sinagoga din Suceava; s-a implicat în organizarea activităţii 

dedicate Zilei Naţionale a României în cadrul Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, dar a 

coordonat şi elevii care au participat la Simpozionul “1 Decembrie- Ziua Naţională a României”;  

s-a implicat în organizarea activităţilor din cadrul proiectului Educatie juridică in școli, la 

Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”. A încheiat un acord de parteneriat cu Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava, participând cu elevi din clasa IX-a E la proiectul “Cetătean 

European”. 

 Doamna prof. Țolca Doinița a coordonat și a vizitat pe  25 septembrie 2017 Observatorul 

Astronomic cu clasa a IX- a; a coordonat un echipaj din clasa a X- a B în campania Let’s do it 

România; a fost coordonator în luna noiembrie a proiectului SNAC ”Voluntari în sprijinul 

comunității” în parteneriat cu Centrul de Educție Incluzivă Suceava; a fost organizator și membru în 

comisia de evaluare a Concursului Internațional ”Formidabilii”; este profesor lector la Centrul de 

Excelență la Geografie din cadrul Colegiului Național „Ștefan cel Mare”; a coordonat proiectul de 

voluntariat „Târg de Crăciun”; a coordonat activitatea SNAC „Serbare de Crăciun”; împreună cu 

domna profesoară Gabriela Hisem a coordonat activitatea SNAC „Să învățăm împreună – My 

body”. 

Doamna profesoară Lobodă Adriana-Otilia a coordonat și a participat la activitatea „Ziua 

educației” 5 octombrie cu realizări de afișe tematice. 
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 Domnul prof. Lazăr Radu este membru în comisiile de realizare și evaluare a subiectelor 

pentru olimpiada științelor socio-umane. De asemenea, sub coordonarea domnului profesor elevii 

Araujo Regado Guilherme și Iurciuc Ilie s-au calificat la faza județeană a olimpiadei de logică.  

 Doamna prof. Munteanu Anamaria a realizat un parteneriat cu Orfelinatele „Speranța” și 

„Colț Alb”; a organizat în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților conferința „Mărturii și 

mărturisitorii Rugului Aprins”; a coordonat colinda socială la Spitalul Județean Suceava; a 

participat cu grupul de elevi „Artis” la Târgul de Crăciun, la spectacolul caritabil al liceului, la 

concertul de colinde de la biserica Sf. Dumitru; a coordonat pregătirea elevilor Diana Minciună, 

Dubadufca Eusebiu, Popovici Denisa și Sferlic Radu care s-au calificat la faza județeană a 

olimpiadei de religie. 

 Domnul prof. Rusu Ciprian a realizat lecția deschisă „Sf. Andrei – Apostolul și ocrotitorul 

românilor” în data de 28.11.2017; a realizat proiectul parteneriat „Bucurii de Crăciun” cu parohia 

Pădureni Siret; a coordonat pregătirea elevilor Pintilei Ana Maria, Stempel Emanuel, Agapi 

Luminița, Bejenar Simon, Hatnean Costin, Scutărenu Anamaria, Cristinaru Denisa care s-au calificat 

la faza județeană a olimpiadei de religie. De asemenea, domnul profesor continuă parteneriatul 

încheiat în baza revistei „Biserica din sufletul copilului” cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. 
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CATEDRA  ȘTIINȚE-EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

În semestrul I  al anului școlar 2017-2018, catedra  Științe-  Educație fizică și Sport și-a 

desfășurat activitatea în conformitate cu Planul managerial, întocmit la începutul anului școlar, pe 

cele patru componente: curriculum, resurse umane, resurse materiale și dezvoltare comunitară.  

Toți membrii comisiei au elaborat planificările anuale și calendaristice în conformitate cu 

programele școlară, respectând corelarea conținuturilor cu competențele specifice, având 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. Toți membrii comisiei au adaptat strategiile didactice și conținuturile 

specifice disciplinelor la particularitățile de vârstă ale elevilor. Urmărindu-se creșterea interesului 

elevilor pentru disciplinele din această comisie, s-au utilizat materiale didactice atractive, softuri 

educaționale AEL, filme documentare, etc. Elevii au fost implicați 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. 

Doamnele profesoare Ventoniuc Nicoleta și Dumitru Viorica au participat la cursul de formare 

,„Legislație și deontologie în educație”, organizat de Casa Corpului Didactic „George Tofan” 

Suceava. În cadrul comisiei metodice  au prezentat referate de specialitate: „Aroma prietenoasă sau 

nu, a aditivului alimentar” – profesor Dumitru Viorica,  „Contribuția activităților din cadrul 

lecțiilor de educație fizică și sport la conturarea personalității complexe a elevilor” – profesor 

Andronic Sebastian, „Mijloacele de învățământ și strategia didactică” – profesori Ventoniuc 

Nicoleta și Ignătescu Cristina, „Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea 

rezistenței în ciclul gimnazial” – profesor Petrovici Corina, „Sportul și realizarea obiectivelor 

generale ale educației” – profesor Sasu Carmen. Domnul profesor Andronic Sebastian a participat 

cu lucrarea ,,Sportul te învaţă să câştigi cinstit” la Sesiunea interjudeţeană de comunicări ştiinţifice 

,,Şcoala Românească În Anul Centenarului Marii Uniri”, organizată de Casa Corpului Didactic 

,,George Tofan’’ Suceava – februarie 2018. Toți profesorii 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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Toți membrii au urmărit asigurarea funcționalității laboratoarelor de specialitate, utilizarea 

eficientă a mijloacelor didactice existente și achiziționarea unora noi, conform cu bugetul alocat.S-a 

realizat material didactic nou, au fost elaborate fișe de lucru și fișe de evaluare. Obiectivele urmărite 

au fost deschiderea către comunitate, dezvoltarea și promovarea relației școală- comunitate, 

realizarea de parteneriate cu comunitatea locală. Doamna profesoară Ventoniuc Nicoleta a încheiat 

parteneriate cu Societatea Ornitologică Română, cu Asociația Biosilva și cu Școala Gimnazială 

„Dimitrie Vatamaniuc” Sucevița. Doamna profesoară Dumitru Viorica a încheiat un acord de 

colaborare pentru implementarea programelor ,,Junior Achievement” în anul școlar 2017-2018, a 

încheiat parteneriate cu Observatorul Astronomic al Universității ,,Ștefan cel Mare” Suceava,  

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava, octombrie 2017, Palatul Copiilor Vaslui, noiembrie 

2017, cu Romconcept Internațional Solutions - noiembrie 2017. 

Doamna profesor Ventoniuc Nicoleta a coordonat următoarele activități: „Let’s Do It, România”  

octombrie 2017, „Școli prietenoase cu natura” –noiembrie 2017 - aprilie 2018 și acțiunea caritabilă 

„Dăruind vei dobândi” – decembrie 2017.Doamna profesoară Dumitru Viorica aorganizat standul 

dedicat experimentelor  de chimie distractivă cu elevii din clasa a VII-a, de la Colegiul de Artă 

,,Ciprian Porumbescu”, din cadrul evenimentului ”Noaptea Cercetătorilor”, 29 septembrie 2017, 

Suceava. Cu elevii clasei a XI –a D, a participat la Observatorul Astronomic Suceava, la o activitate 

cu tema ,,Sistemul solar”, octombrie 2017. Tot doamna profesor de chimie a inițiat și coordonat 

împreună cu doamna profesor Țolca Doinița, proiectele educaționale: ,,Interculturalitatea”-  

octombrie 2017 și ,,Săptămâna fructelor”, ,,Tineri adaptați pentru o societate deschisă” - 

noiembrie 2017. A coordonat  desfășurarea concursului ,,Formidabilii”, etapa I, la nivelul unității 

școlare, ,,Introducere în lumea cărților”– noiembrie 2017 – clasele a VII a – a VIII a. Doamna 

profesor Petrovici Corina a pregătit: echipa de bachet a Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu” și 

a câștigat locul al II-lea  la Campionatul de Baschet organizat de I.S.J. Suceava. Doamna profesor 

Sasu Carmen a participat la ”Cupa Liceelor”- baschet băieți și a obținut locul al II-lea la etapa 

județeană, a participat la Crosul organizat de Federația Română de Atletism (FRA), cu elevii 

Nistiriuc Daniel și Patraș Romario obținând locurile al III-lea și al IV-lea. 
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CATEDRA DE MATEMATICĂ-TEHNOLOGIA INFORMATIEI COMPUTERIZATE 

 

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

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

respectat criteriile de performanță, atingând indicatorii corespunzători. Obiectivele propuse au fost: 

creșterea eficienței activității de predare-învățare la disciplinele matematică, tehnologia informației 

și comunicării și prelucrarea computerizată a imaginii și înzestrarea elevilor cu valori,competențe și 

atitudini cuprinse în programele școlare în vigoare; dezvoltarea receptivității pentru nou și a 

aptitudinilor de a-l introduce în practică; diferențierea activităților cu elevii și adecvarea 

conținuturilor de învățare la nivelul claselor; perfecționarea tehnicii didactice educative; îmbinarea 

optimă a metodelor tradiționale cu metodele complementare de evaluare în scopul creșterii eficienței 

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 cat posibil, a lacunelor din cunoștințele elevilor la aceste discipline. 

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

la timp a planificărilor calendaristice anuale și semestriale, conform programelor școlare în vigoare; 

parcurgerea integrală a programelor școlare de toți membri 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 periodica a testelor de progres; întocmirea, înca de la începutul 

anului 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 fise, 

flipchart,), utilizarea cu preponderență a metodelor din categoria celor activ participative. 

Realizarea activităților metodice propuse  s-a materializat în conformitate cu programele 

stabilite pentru primul semestru și încheierea de procese verbale pentru fiecare ședință a comisiei 

metodice. În cadrul ședințelor de catedră au fost prezentate referatele: “Internetul: spațiu sigur sau 
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spațiu nesigur”–prof.Doina Posastiuc, ”Structurile folosite în elaborarea algoritmilor”– 

prof.Carmen Hrab, ”Apariția și dezvoltarea IT – prof. Ciprian Hrețcanu. Profesorii din catedră au 

participat  la Cercurile Pedagogice desfășurate în semestrul I. 

Doamna profesoară Grădinariu Isache Ionela Alina a implementat proiectul “Rețea de Suport și 

Prevenire a Traficului de Persoane - Antitrafic Net Suceava”; a fost evaluator și organizator al 

concursului ”Formidabilii”; a participat la cursul introductiv Lions Quest “ Aptitudini pentru 

adolescență”; a realizat un parteneriat ” Școală – Biserică: Bucurii de Crăciun – De la suflet către 

suflet”. 

Doamna profesoară  Țibu Dana Cristina este membru în comisia “Bani de liceu” și “Comisia 

pentru proiecte şi programe europene”. A participat la „Let’s Do It Suceava”. A organizat  și 

coordonat activitatea de voluntariat “Grădiniță pentru toți copiii”, desfășurată în colaborare cu 

AREAS în perioada septembrie– decembrie 2017. A organizat și coordonat activitatea de voluntariat 

în cadrul campaniei “ShoeBox”, desfășurată în colaborare cu AREAS în perioada noiembrie– 

decembrie 2017. A organizat și coordonat activităţi în cadrul campaniei Reţea de Suport şi Prevenire 

a Traficului de Persoane în Judeţul Suceava “Antitrafic Net Suceava”, 16 – 20 octombrie 2017. A 

participat la cursul de formare “Campionul Comunităţii” din cadrul proiectului Erasmus+ 

„Community Champion Training Programme”, organizat de Institutul Bucovina în parteneriat cu 

Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava,  în perioada 30 Octombrie 2017 - 17 ianuarie 

2018. 

  Doamna profesoară Carmen Hrab a colaborat  cu echipa de întocmire a orarului școlii. De 

asemenea, doamna prof. Hrab Carmen și domnul profesor Hrețcanu Ciprian au participat la cursul 

”INFORMATICA  și TIC pentru gimnaziu - clasa a V-a”, care s-a desfășurat la Colegiul ”Ștefan 

cel Mare” Suceava, în perioada octombrie - noiembrie 2017. 

  Domnul prof. Hrețcanu Ciprian a publicat articolul "Rețelele de afaceri: o nouă 

modalitate de supraviețuire pe piața globală",  în revista European journal of accounting, finance 

and business, volumul V din decembrie 2017, cu ISSN: 2344 - 102X, ISSN-L: 2344 - 102X. 
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CATEDRA DE STUDII TEORETICE ȘI MUZICĂ VOCALĂ 

 

În semestrul I catedra de studii teoretice şi muzică vocală a desfăşurat o activitate sistematică 

de parcurgere a programei. Astfel, la disciplina teorie, solfegiu, dicteu s-au selectat 

materialele(solfegiile) ce se vor folosi pentru grupele de începători, clasele a V- a si a  IX- a, dar şi 

pentru celelalte grupe în mod diferenţiat pe nivele de pregătire. 

În perioada 18-22 septembrie 2017 au avut loc evaluările iniţiale, conform planificărilor 

anuale. Premergătoare evaluărilor, au fost elaborate teste pentru fiecare clasă (excepţie au facut 

clasele de începători), pe nivele diferite, pe grupe de elevi. La disciplina teorie, solfegiu, dicteu 

elevii din grupele de avansaţi şi începători au fost evaluate corespunzător, iar domnii profesori au 

acordat o deosebită atenţie şi laturii practice. Prin urmare, alături de cunoştinţele teoretice s-a insistat 

şi pe verificarea practică a elevilor. Au fost concepute astfel, solfegii la prima vedere, exerciţii de 

auz intervalic şi armonic. Notele au fost de la slabe la foarte bune, ele fiind consemnate în 

informarea privind desfăşurarea şi rezultatele obţinute la testele iniţiale. Tot în luna septembrie, în 

cadrul catedrei s-a stabilit tematica comisiei metodice, a lecţiilor demonstrative, referate, producţii, 

etc. În  următoarea  şedinţă s-a propus în cadrul catedrei tematica lucrărilor de atestat pentru clasa a 

XII a, iar elevii şi-au ales lucrările şi profesorii îndrumători. La sfârşitul lunii noiembrie, in cadrul 

comisiei metodice, doamna prof. Anca Griga a susţinut lecţie deschisă la disciplina canto popular, 

iar domnul prof. Florin Griga a întocmit un referat. 

La concursul ,,Emanuel Elenescu” desfăşurat în perioada 23-25 noiembrie 2017, elevii de la 

disciplinele canto clasic şi canto popular, îndrumaţi de doamnele profesoare Viorica Corjan şi Anca 

Griga, au obţinut următoarele rezultate: 

 Premiul I- eleva Chirică Iuliana-clasa a VI-a; 

 Premiul II-elevul Ilincăi Nicolae-clasa a XII-a;                                                                                                                   

 Premiul III-elevul Glăvan Sergiu-clasa a XII-a; 

 Premiul III- elevele Nichitoi Maria-clasa a X-a, Patraucean Elena-clasa a X-a și Ţăran 

Amina-clasa a XI-a; 

 Menţiune – elevele  Tuliluliluc Serafima-clasa a X-a și  Ichim Sabrina-clasa a XI-a. 

          În data de 22 noiembrie 2017, domnul prof. Cezar Mititiuc a susţinut un recital la biblioteca 

judeteana din Piatra-Neamt, fiind  acompaniat de către  pianista  Ligia Ghilea, recitalul facând  parte 

din stagiunea  de  concerte a Academiei de Muzica ,,Gheorghe Dima,, Cluj-Napoca. 

         Pe data de 28 noiembrie 2017, doamna prof. Iulia Buraciuc a  participat cu Grupul Crescendo 

în cadrul recitalului dedicate Zilei României, în Auditorium ”Ion Carp Fluerici”, activitate 

coordonată de doamna prof. Cardaş Liliana. 
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  Luna decembrie a fost bogată în activităţi, membrii catedrei  implicându-se activ in 

desfăşurarea mai multor evenimente. Astfel, doamna prof. Iulia Buraciuc a derulat o serie de 

concerte: 8 decembrie 2017 - participare cu grupul Poco Crescendo al clasei a VII-a A, la Concertul 

Aniversar - 20 de ani de activitate a Fundaţiei FARA, la Biserica Romano-Catolică „Sf. Ioan 

Nepomuk” din Suceava; pe 11 decembrie 2017 - participare cu grupul Poco Crescendo al clasei a 

VII-a A, la Târgul de Crăciun al Colegiului de Artă, la Shopping City Suceava; pe 13 decembrie 

2017 - participare cu corul mixt al claselor liceale la Târgul de Crăciun al Colegiului de Artă, la 

Shopping City Suceava; pe18 decembrie 2017 - participare cu grupul Poco Crescendo al clasei a 

VII-a A la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, în cadrul unui Proiect SNAC iniţiat de doanna prof. 

Ţolca Doiniţa; pe 19 decembrie 2017 - micro-recital de colinde al corului mixt la Primăria 

Municipiului Suceava şi la Redacţia Ziarului Monitorul de Suceava; pe 21 decembrie 2017 - 

participare cu cele trei formaţii corale: Juniorii Colegiului, grupul  Poco Crescendo al claselor 

gimnaziale şi corul mixt, la ”Concertul de Crăciun” de la Biserica Catolică „Sf. Ioan Nepomuk” din 

Suceava; 

        Alături de cvartetul ,,Cantabile”, doamna prof. Buraciuc Iulia  a participat la următoarele 

evenimente: 8 decembrie 2017, Concert Aniversar - 20 de ani de activitate a Fundaţiei FARA, 

Suceava; 20 decembrie 2017, ”Concert de Crăciun” la Biserica Catolică „Sf. Ioan Nepomuk” din 

Suceava. De asemenea, doamna prof. Iulia Buraciuc  s-a remarcat şi cu două premii importante: 

Premiul  II - corul claselor gimnaziale, la Concursul „Colind de Crăciun” ediţia a VI-a, din cadrul 

Campaniei „Şanse egale pentru toţi copiii”, Suceava (10 decembrie 2017) și Premiul I - corul mixt, 

la Concursul „Colind de Crăciun” ediţia a VI-a, din cadrul Campaniei „Şanse egale pentru toţi 

copiii”, Suceava. 

        Grupul folcloric „Mlădiţe bucovinene”, coordonat de doamna prof. Anca Griga  a susţinut un 

recital de colinde tradiţionale româneşti  în cadrul mai multor evenimente : Târgul de Crăciun de la 

Shopping City, spectacol caritabil “Acasă de Crăciun” –Teatrul Municipal Matei Vișniec, spectacol 

Casa de Cultură – Gura Humorului şi Sala Auditorium a  Colegiului de Artă. 

În cadrul Târgului de Crăciun de la Shopping City  Suceava au evoluat in concerte- grupul 

coral ,, Artis” al colegiului nostru, coordonat de doamna prof. Mirabela Gavriliuc şi doamna 

prof.Munteanu Ana- Maria.  La aceeaşi activitate a participat și eleva Magdalena Drăgoi, clasa a 

VIII-a B.  

Grupul coral ,,Artis”, fondat  in colaborare cu doamna profesoară de religie Munteanu Ana -

Maria a susţinut numeroase micro-recitaluri de colinde: pe 13 decembrie 2017 s-a derulat proiectul 

”Am plecat să colindăm”, desfăşurat la Biserica Sfântul Dumitru Suceava;                                                                                           

14 decembrie 2017- activitatea ,, Daruieşte bucurie Sfântă”, desfăşurată la Centrul de plasament 
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”Speranţa,, Suceava; pe 18 decembrie 2017 a avut loc concertul caritabil ,, Acasă de Craciun”, 

organizat de Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”. Pe 20 decembrie 2017 grupul a fost prezent în 

cadrul proiectului ”Colinde, colinde...,,, organizat de Inspectoratul Judeţean Suceava. Pe 21 

decembrie 2017 a avut loc activitatea ”Colindul Nașterii Domnului celor bolnavi”, desfăşurată la 

Spitalul Județean Suceava. 

         Pe data de 6 decembrie 2017, domnul prof. Cezar Mititiuc  a evoluat în calitate de solist în 

cadrul concertului ”Christmas Carols”, în colaborare cu Academia de Muzica ,,Gheorghe Dima” 

din Cluj-Napoca,  Facultate de Muzică,  filiala Piatra-Neamţ, avându-le ca invitate pe soprana 

Gabriela Pepelea și pe pianistele Ligia Ghilea și Mihaela Spiridon. În cadrul aceluiaşi concert,  au 

evoluat elevele Luncaşu Erica-iniţiere vocală şi Şagău Amelia-muzică de cameră. 

Activităţile lunii decembrie s-au încheiat cu concertul-lecţie susţinut de doamna prof. Iulia 

Buraciuc la disciplina ansamblu coral, apreciat întru totul de colectivul catedrei. 

În perioada 22-26 ianuarie 2018, au avut loc verificările semestriale la disciplinele teorie şi 

solfegii(secţia teoretică), canto clasic şi canto popular. La clasa  a IX-a, disciplina teorie şi solfegii, 

din 11 elevi, 8 au obţinut note cuprinse între 7 şi 10.  Sub limita promovării, respectiv cu note sub 6, 

au fost 3 elevi: Luncaşu Erika, Melinte Ioana şi Pascar Ştefan. Din comisie au făcut parte domnii 

profesori Chişcă Doina, Bolnavu Vasile şi Pamparău Iosif. La clasa a X-a s-au înregistrat două note 

sub 6, de către elevii: Popovici Ştefan şi Vasilovici Petru. La clasa a XI-a s-a înregistrat o singură 

notă sub 6, obţinută de elevul Velescu Pavel ceilalţi 4 elevi fiind promovaţi cu note cuprinse între 7 

şi 9. Elevii de la secţiile canto clasic şi canto popular au obţinut rezultate bune şi foarte bune. 
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CATEDRA DE PIAN 

 

În  semestrul I al anului şcolar 2017-2018, 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 în 

semestrul I 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 activităţi artistice, 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 15 septembrie 2017.  

Conform graficului au susţinut lecţii deschise profesorii: Onesciuc Johannes, Gagiu Riciard 

şi lecţie-recital în decembrie coordonată de profesorii de pian secundar iar referatele au fost 

întocmite de către profesorii: Onesciuc Johannes, Gagiu Ciprian şi Iftimiu Adriana. În cadrul 

catedrei doamna prof. Tîrnovan Antoanela a fost numită secretar al comisiei de pian în anul şcolar 

2017-2018.  

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Educaţiei din data de 5 octombrie 2017, prof. Iftimiu 

Adriana a participat cu un moment artistic susţinut de elevul Erhan Alexandru în cadrul proiectului 

„Un copil educat, un om învăţat”, proiect coordonat de doamna dir. adj.  Istrate Elena. 

Din punct de vedere al perfecţionării şi formării continue prof. Iftimiu Adriana şi prof. 

Ciubotaru Ionuţ în luna octombrie au urmat cursul “Legislaţie şi deontologie în educaţie”organizat 

de către Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava, doamna prof. Tîrnovan Antoanela a 

participat la cursul ”Predarea bazată pe ataşament” curs desfăşurat la Colegiul de Artă “Ciprian 

Porumbescu” Suceava şi la activitatea de formare a cadrelor debutante în decembrie 2017.  Pe data 

de 15 noiembrie 2017,  profesorii din catedra de pian  au participat la “Cursul de măiestrie 

instrumentală” susţinut de lector Diana Dava Barb de la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din 

Cluj-Napoca, activitate desfăşurată în cadrul proiectului „Acces şi Mobilitate- Garanţia Dezvoltării”. 

La sfârşitul lunii noiembrie în cadrul catedrei de pian au susţinut examenul de acordare a gradului 

didactic I, domnul prof. Gagiu Riciard  şi doamna prof. Florea Nicoleta. În perioada 23-25 

noiembrie 2017 s-a desfăşurat a XXVII-a ediție a Concursului internațional de interpretare muzicală 

“Emanuel Elenescu” Piatra Neamţ, unde domnul prof. Corjan Igor a obţinut Premiul I la secţiunea 

instrumente populare (acordeon) cu elevul Buruiană Elvis clasa a XII-a şi Premiul II cu elevul 
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Sofian Andrei, clasa a XI-a. Tot în cadrul aceluiaşi concurs au participat în calitate de corepetitori 

domnii prof. Ciubotaru Ionuţ şi Onesciuc Johannes. 

Pe 6 decembrie 2017, domnul prof. Gagiu Ciprian a participat cu un moment de jazz în 

cadrul concertului „Christmas Carols”, organizat în colaborare cu Academia de Muzică „Gheorghe 

Dima”-extensia Piatra–Neamţ. Profesorii din cadrul catedrei de pian s-au implicat şi în cadrul 

proiectului „Târgul de Crăciun”, ediţia a X-a, organizat la Shopping City Suceava: prof. Călin 

Anca, prof. Călin Daniel pe data de 12 decembrie 2017; Prof. Iftimiu Adriana cu elevii Erhan 

Alexandru, Forminte Marian şi Raicu Alexandru clasa a IX-a ; Corjan Igor cu elevul Buruiană Elvis 

clasa a XII-a;  Prof. Ianoş Valentin cu formaţia de muzică folk „Simbol”, Prof. Tîrnovan Antoanela 

și Prof. Gagiu Ovidiu. 

Pe 18 decembrie 2017 la sala Centrului Cultural Municipal Suceava a avut loc evenimentul 

caritabil „Acasă de Crăciun” pentru sprijinul copiilor din Centrul de plasament „Speranţa”, unde s-a 

implicat şi catedra de pian, prof Ciprian Gagiu cu formaţia de jazz „Art Combo”, domnul prof. Ianoş 

Valentin cu formaţia de muzică folk „Simbol” şi prof. Iftimiu Adriana cu elevii Erhan Alexandru-

pian şi Ioana Melinte-voce („Once upon a December”). Pe 20 decembrie 2017 o parte din profesorii 

de la catedra de pian s-au implicat în cadrul Concertului de Crăciun, activitate organizată în sala 

Auditorium: prof. Asimionesei Monica cu elevul Hulupţuc Cosmin; prof. Iftimiu Adriana cu duet 

Erhan Alexandru-pian şi Ioana Melinte-voce şi moment de pian la 6 mâini cu elevii Erhan 

Alexandru, Forminte Marian şi Raicu Alexandru clasa a IX-a, iar în calitate de corepetitori au 

participat domnii prof. Ciubotaru Ionuţ şi Onesciuc Johannes. 

În decembrie 2017 eleva Tănase Abigail, clasa a II-a, îndrumată de prof. Andriescu Elena, a 

participat la Festivalul de Interpretare pianistică de la Botoşani. În luna decembrie 2017 o parte din 

profesorii de pian au organizat şi participat la producţii şi recitaluri:pe data de 12 decembrie 2017,  

prof. Iftimiu Adriana a organizat recitalul cu tema „Armonii de iarnă”;pe data de 13 decembrie 

2017,  prof. Călin Anca şi Călin Daniel au organizat producţia claselor de pian; pe 17 decembrie 

2017,  prof. Tîrnovan Antoanela a participat la recitalul de pian la Muzeul Unirii din Iaşi cu elevii: 

Jitaru Cristina – clasa  I, Sava Iasmina– clasa  a III-a, Olteanu Andra – clasa a IV-a şi Jitaru Lavinia 

– clasa a VII-a; pe data de 20 decembrie 2017,  prof. Laura Hreniuc a organizat producţia clasei de 

pian. 

În cadrul simpozionului naţional “Proiectare didactică şi management european în spaţiul 

românesc”, organizat de Editura Edu şi Asociaţia Educrates de la catedra de pian au participat prof. 

Iftimiu Adriana cu lucrarea “Planul individual de activitate pianistică, repertoriul de interpretare”; 

prof. Călin Anca cu lucrarea “Triunghiul succesului şcolar” şi prof. Tîrnovan Antoanela cu 

lucrarea “Motivaţia studiului la pian”, lucrări aprobate de către Comisia de avizare, care au fost 
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publicate în volumul colectiv dedicat simpozionului.Toţi membrii catedrei de pian au participat la 

Cercul pedagogic al profesorilor de educaţie muzicală/muzică specializată, desfăşurat la Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava în data de 26.01.2018. 

În ianuarie 2018, la Concursul de tehnică pianistică „Carl Czerny” de la Botoşani s-au 

obţinut următoarele rezultate: 

 Premiul I: Călin Ania-Sabina – clasa I, prof. Andriescu Elena; 

 Premiul I: Griga Ana – clasa a II-a, prof. Onesciuc  Johannes; 

 Premiul I: Tănase Abigail - clasa a II-a, prof. Andriescu Elena; 

 Premiul I: Olteanu Andra - clasa a IV-a, prof. Tîrnovan Antoanela; 

 Premiul II: Arotăriței Aura - clasa I, prof. Tîrnovan Antoanela; 

 Premiul II: Sava Iasmina - clasa a III-a, prof. Tîrnovan Antoanela; 

 Premiul II: Beldeanu Daris - clasa a IV-a, prof. Tîrnovan Antoanela; 

 Premiul II: Budui Ioana - clasa a IV-a, prof. Tîrnovan Antoanela; 

 Premiul II: Tănase Riccardo - clasa a V-a, prof. Andriescu Elena; 

 Menţiune: Jitaru Lavinia - clasa a VII-a, prof. Tîrnovan Antoanela. 

Activitatea  didactică s-a desfășurat cu interes şi consecvenţă, pentru a obţine cele mai bune 

rezultate. Toţi profesorii de pian principal au făcut parte din comisia de verificare. Prof. Ciubotaru 

Ionuţ a făcut parte din comisia de verificare 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. Corepetitorii 

au contribuit la catedrele de corzi si suflători pentru rezultate deosebite la concursuri şi ieşiri in 

public. 

Profesorii de la catedra de pian s-au implicat şi în alte activităţi care au promovat imaginea 

colegiului. Domnul profesor Gagiu Ovidiu face parte din orchestra „Camerata” care a susţinut un 

concert la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava în cadrul unui proiect european şi un alt concert 

la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava. 

Domnul profesor Onesciuc Johannes a participat în luna septembrie 2017 în calitate de 

preşedinte al Comisiei de ocupare a posturilor din cadrul Şcolii Populare de Artă. În luna octombrie 

2017 a fost organizator al galei „Susţin abilitatea din dizabilitate” la Câmpulung Moldovenesc, în 

colaborare cu Asociaţia „Freamăt de speranţă”. În luna decembrie a susţinut un recital în cadrul 

lansării cărţii „De mers”, autor poetul Sebi Crăciun, organizat la Muzeul de Istorie al Bucovinei. Tot 

în decembrie a susţinut recital în cadrul   Galei „Top 10 suceveni”,organizat de Monitorul de 

Suceava. 
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Domnul profesor Ianoş Valentin a înființat un parteneriat între Casa de Cultură a Studenților 

și Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” din Suceava, derulându-se  mai multe proiecte  și 

susținând cu logistică diferite acțiuni ale Colegiului. A participat la mai multe jurizări ca membru 

sau președinte al juriului, atât în Suceava, cât și în județ cum ar fi: Olimpiada de Coruri, concurs de 

pian în Rădăuți, concurs de folclor (Clubul Copiilor Rădăuți), diferite concursuri de muzică folk. În 

cadrul orelor de opțional (Scriere de Partituri în Program Sibelius – SPPS), domnul profesor 

coordonează desfășurarea unui proiect împreună cu biblioteca școlii, prin care sunt recondiționate 

partituri vechi.În calitate de metodist al ISJ, a efectuat inspecții de specialitate. A contribuit la 

dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii şcolare prin recitaluri, concerte, prin 

realizarea de parteneriate cu: Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava,  Colegiul Tehnic „Mihai 

Băcescu” Fălticeni, Palatul Copiilor, Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava, Colegiul Tehnic 

”Lațcu Vodă”  Siret. 

Grupul folk ”Simbol”, coordonat de profesorul Ianoș Valentin, a susținut programe artistice 

cu ocazia unor evenimente cum ar fi: Balul  Bobocilor, lansări de carte, diferite evenimente 

caritabile și acțiuni ale Colegiului de Artă, precum și în parteneriat cu alte colegii și licee din județ: 

29 septembrie 2017, in colaborare cu Universitatea ”Ștefan cel Mare” și cu Asociația ”CYGNUS” a 

susținut un program artistic pe esplanada din fața corpului A de la Universitate, în cadrul proiectului 

”Noaptea Cercetătorilor”; 31 octombrie 2017 - Grupul folk ”Simbol”, împreună cu alte formații 

artistice a susținut un program artistic în cadrul unui proiect intitulat ”Susțin abilitatea din 

dizabilitate” - eveniment caritabil având ca scop deschiderea unei clinici de recuperare sub titlul 

”Ziua îmbrățișărilor gratuite”, eveniment susținut în parteneriat cu  asociația ”Freamăt de speranță”, 

desfășurat la Câmpulung Moldovenesc; 29 noiembrie 2017 - Grupul folk ”Simbol” a susținut un 

program artistic cu ocazia Zilei Naționale a României, eveniment organizat în fiecare an de doamna 

profesoară Liliana Cardaș, în sala Auditorium a Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu”; 8 

decembrie 2017, Grupul folk ”Simbol” a susținut un program artistic, împreună cu alte formații 

artistice ale Colegiului de Artă, la Biserica Catolică ”Ioan Nepomuk” din Suceava, cu ocazia unui 

eveniment caritabil; 12 decembrie 2017, Grupul folk ”Simbol” a susținut un program artistic la 

Shopping City Suceava în cadrul ”Târgului de Crăciun”; 9 ianuarie 2018 a dat un  concert cu 

ocazia Simpozionului Național ”Bartolomeu Anania”, desfășurat la Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” 

Suceava. La toate activităţile organizate s-a realizat o colaborare permanentă cu mass-media, iar cu 

sprijinul domnului profesor Ionuţ Micliuc s-au realizat imagini şi înregistrări ale momentelor din 

cadrul manifestărilor artistice. Implicarea catedrei de pian în activităţile şcolii a condus la rezultate 

foarte bune care impun pe mai departe un nivel ridicat al performanţelor  școlare. 
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CATEDRA  INSTRUMENTELOR 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 și au prezentat referate profesorii: Doina Chișcă, Constandache Ciprian, Florin 

Ungureanu și Constantin Smochină. Pe 26 ianuarie 2018 s-a organizat la Colegiul de Artă Suceava 

Cercul pedagogic pentru profesorii de muzică din județ în cadrul căruia doamna prof. Banea Angela 

a susținut o frumoasă lecție demonstrativă, iar d-na prof. Cristina Ungureanu a susținut o prezentare 

PowerPoint cu tema  „Proiectarea succesului școlar  prin educarea  pozitivă  a gândirii.” Doamna 

prof. Doina Chișcă a participat la cursul de perfecționare „Predarea prin atașament”, iar prof. 

Cristina Ungureanu a participat cu eleva Bunduc Oana la Masterclass-ul organizat de Academia de 

Muzică din Cluj în parteneriat cu Colegiul de Artă Suceava.Verificările la sfârșit de semestru s-au 

desfășurat în perioada 22-25 ianuarie 2018 pe clase de instrument, în trei comisii după cum urmează: 

Comisia vioară-violă formată din profesorii Gheorghe Svetlana, Constandache Ciprian și Doina 

Chișcă, Comisia violoncel-contrabas formată din profesorii Ungureanu Florin și Banea Angela și 

Comisia chitară formată din profesorii Dragomirescu Daniel, Zugrav Ilie și Aluncăriței Marius. 

Președintele comisiilor a fost doamna director adjunct prof. Elena Istrate, Vicepreședintele 

comisiilor a fost șeful catedrei de coarde prof. Ungureanu Cristina. Fiecare profesor de instrument 

și-a notat și el elevii alături de comisia de examinare. În urma verificărilor semestriale s-a constatat 

în general o calitate bună a 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 de la catedra de coarde au avut o 

activitate bogată.  Prof. Cristina Ungureanu a participat la Simpozionul Național „Proiectare 

didactică și management european în spațiul românesc”, organizat de Editura EDU și Asociația 

Educrates în parteneriat cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș cu un articol publicat în 

volumul colectiv.În cadrul activității SNAC „Voluntari în sprijinul comunității” doamna prof. 

Svetlana Gheorghe și domnul prof. Daniel Dragomirescu au participat cu momente muzicale 

susținute de elevii Gărgan Emanuela și Constandache Ștefan. La „Târgul de Crăciun” organizat de 

Colegiul de Artă la Shopping City Suceava au participat cu momente muzicale prof. Doina Chișcă 

cu elevii Bârjovanu Ionuţ și Semeniuc Iasmina, prof. Ciprian Constandache cu elevele Stempel  
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Ioana, Harasemiuc Daria și Călin Noemi, prof. Gheorghe Svetlana cu elevii Duciuc Mattia și Gărgan 

Emanuela, prof. Cristina Ungureanu cu elevii Meșinschi Melina, Bunduc Oana și Erhan Alexandru, 

prof. Florin-Silviu Ungureanu cu Cvartetul de coarde al claselor IX-XII, format din elevii Bunduc 

Oana, Erhan Alexandru, Cojocariu Alexandra și Hanganu Elisa și cu un Duet violă-pian format din 

elevii Boloca Teodora și Hulupțuc Cosmin, prof. Zugrav Ilie cu elevii Barbacariu Lavinia, Grămesc 

Paula, Sofron Larisa, Duciuc Samuel, Lupu Ștefan și prof. Daniel Dragomirescu cu elevul 

Constandache Ștefan.În cadrul proiectului „Mereu împreună” au participat profesorii Doina Chișcă 

cu elevul Bârjovanu Ionuţ, Cristina Ungureanu cu elevul Morar Luca și prof. Zugrav Ilie cu eleva 

Barbacariu Lavinia.La manifestările artistice organizate în cadrul Zilelor Colegiului de Artă 

„Ciprian Porumbescu” au participat profesorii Doina Chișcă cu elevii Ungureanu Sebastian și 

Bârjovanu Ionuţ, prof. Gheorghe Svetlana cu eleva Gărgan Emanuela, iar domnul prof. Florin 

Ungureanu a organizat și condus tradiționalul Concert de Crăciun susținut cu Orchestra elevilor de 

la Colegiul de Artă și Cvartetul de coarde al claselor IX-XII. Domnul prof. Daniel Dragomirescu a 

susținut un recital de chitară cu elevul Constandache Ștefan la Biserica Catolica Sf. Ioan Nepomuk 

din Suceava și un recital de chitară cu elevul Raicu-Andreica Alexandru la USV cu ocazia zilei 

hispanității. Domnul prof. Zugrav Ilie a participat la Gala Proiectelor Europene și la Concertul de 

Crăciun de la Gura Humorului în parteneriat cu Casa de Cultură Gura Humorului cu  momente 

muzical-camerale cu duetul de chitară și flaut format din elevii Gheorghiu Alexia și Duciuc Samuel 

și un cvartet de chitară format din elevii Raicu Alexandru, Duciuc Samuel, Mariciuc Cosmin și 

Lupu Ștefan. Doamna prof. Doina Chișcă a susținut cu eleva Petruneac Andreea, clasa a XII-a un 

moment muzical la Muzeul de Istorie .  

La Concursul „Emanuel Elenescu” de la Piatra-Neamț doamna prof. Doina Chișcă a obținut 

Premiul II cu elevul Bârjovanu Ionuţ din clasa a VI-a și Mențiune cu eleva Flămânzeanu Cristina 

din clasa a X-a. Domnul. prof. Florin Ungureanu a obținut Mențiune cu Cvartetul claselor IX-XII, 

domnul prof. Zugrav Ilie a participat cu Duetul de chitară și flaut format din elevii Gheorghiu Alexia 

și Duciuc Samuel. 

Pe plan artistic și de voluntariat profesorii de la catedra de coarde au avut o activitate bogată 

ca interpreți instrumentiști și organizatori. Profesorii Doina Chișcă și Constandache Ciprian au 

participat în cadrul cvartetului Cantabile la  Concertul caritabil din 1 octombrie 2017, la Concertul 

aniversar organizat de Fundația FARA din 8 decembrie și la Concertul de Crăciun, toate susținute la 

Biserica Catolica Sf. Ioan Nepomuk din Suceava. Prof. Constandache Ciprian și prof. Angela Banea 

au susținut momente artistice în cadrul Cvartetului Royal la evenimentele: „Suceava, dreptul la 

memorie”, organizat de Fundația „In Memoriam”, „Ziua României” organizat de Colegiul de Artă  
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„Ciprian Porumbescu” și la Concertul de Crăciun al corurilor Colegiului de Artă „Ciprian 

Porumbescu”.Prof. dr. Dragomirescu Daniel a organizat Festivalul de chitară „Iași- Guitar 

Festival”, proiect al Casei de Cultură a Studenților Iași și a susținut un Recital cameral cu duetul 

clarinet-chitară alături de domnul prof. Univ.dr. Albu Doru în cadrul aceleiași manifestări, a fost 

coordonator al Concursului Național Studențesc de Interpretare Muzicală „Eduard Caudella” a 

Universității Naționale de Arte Iași și MEN. Sub bagheta domnului prof. Florin Ungureanu, 

orchestra „Camerata” din care fac parte profesorii catedrei de coarde Constantin Smochină și 

Cristina Ungureanu, alături de cei mai merituoși elevi ai catedrei, a susținut un concert în cadrul 

„Galei proiectelor europene” și un Concert de Crăciun organizat la Gura Humorului în parteneriat 

cu Casa de Cultură Gura Humorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava       Raport prezentat și discutat în C.P.din 27.03.2018 

An școlar 2017-2018 

28 

 

 

 

CATEDRA 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 evaluată ca fiind foarte bună, fapt 

susținut de rezultatele obținute de către fiecare profesor în parte prin elevii acestora. Din punct de 

vedere administrativ, 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 mai bună interacțiune elev-profesor. Au susținut lecții deschise domnul profesor 

Sumanariu Florin și domnul profesor Rusu Lucian Georgel, iar referate au întocmit doamna profesor 

Săveanu Mihaiela și domnul profesor Crețu Neculai. 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. 

       Rezultate în urma participării la Concursul Internațional de Interpretare Instrumentală 

”Emanuel Elenescu”, Piatra Neamț, 2017:  

PREMIUL I: 

 Balan Sebastian, clasa a VI-a, prof. îndrumător, Ruscior Cristi 

 Flocea Emilia Petronela, clasa a VI-a flaut, prof.îndrumător, Istrate Elena 

 Vameșu Andrei , clasa a VI-a trompetă, prof.îndrumător, Sumanariu Florin 

 Zetu Beduel, clasa a VI-a clarinet, prof.îndrumător, Baicu Ciprian 

 Stempel Iustina, clasa a VII-a trompetă, prof.îndrumător Ruscior Cristi 

 Roznovan Laurențiu, clasa a VIII-a trompetă, prof.îndrumător Ruscior Cristi 

 Movilă Vasile, clasa a XI-a trompetă, prof.îndrumător Ruscior Cristi 

 Tofănescu Daria, clasa a XII-a flaut, prof.îndrumător Săveanu Mihaiela 

PREMIUL II:  

 Chipăruți David, clasa a VI-a trompetă, prof.îndrumător Sumanariu Florin 

 Marcian Cătălin, clasa a VI-a trompetă, prof. îndrumător Sumanariu Florin 

 Patraș Cristian, clasa a VII-a saxofon, prof. îndrumător Constantin Bogdan 

 Boloca Tudor, clasa a VIII-a saxofon, prof. îndrumător Constantin Bogdan 

 Candreanu Beniamin, clasa a VIII-a trompetă, prof. îndrumător Mihai Claudiu  

 Cosmovici Ruxandra, clasa a VIII-a flaut, prof. îndrumător Săveanu Mihaiela 
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 Andrieș Bogdan, clasa a X-a trompetă, prof. îndrumător Ruscior Cristi 

 Moisii Dumitru, clasa a XI-a corn, prof. îndrumător Tabarcea Petru 

 

PREMIUL III:  

 Chirica Iuliana, clasa a VI-a flaut, prof .îndrumător Săveanu Mihaiela 

 Cureleț Ștefan, clasa a VI-a clarinet, prof. îndrumător Baicu Ciprian 

 Vlădianu Alexandru, clasa a V-a clarinet, prof.îndrumător Baicu Ciprian 

 Stempel Emanuel, clasa a VIII-a saxofon, prof.îndrumător Constantin Bogdan 

 Forminte Silviu, clasa a IX-a corn, prof. îndrumător Tabarcea Petru. 

       În perioada 11 – 14 decembrie 2017,  au avut loc verificările semestriale, care s-au desfășurat pe 

două comisii, lemne și alamă. Comisia lemne, prof. Săveanu Mihaiela, prof. Cazacu Vitalie și prof. 

Micliuc Ionuț iar comisia alamă, prof. Săveanu Mihaiela,  prof. Ruscior Cristi și prof. Tabarcea 

Petru. S-au prezentat toți elevii claselor VI – XI, 71 la număr, și s-au obținut 16 note de 10, 21 note 

de 9, 25 note de 8 și 6 note de 7. 

Alte activități: 

- Eleva Tofănescu Daria din clasa a XII-a, îndrumată de prof. Săveanu Mihaiela, a susținut un 

mic recital la vernisajul expoziției de pictură ”Interferențe”, organizat în data de 16 

octombrie la Muzeul Bucovinei 

- Elevi îndrumați de domnul prof. Tabarcea Petru Marian, a susținut un micro recital în cadrul 

Galei Proiectelor Europene – VET. 

- Elevi și profesori au participat la Cursul de Măiestrie Instrumentală organizat în data de 15 

Noiembrie 2017, în parteneriat cu Academia de Muzică ”Gh.Dima” din Cluj-Napoca, 

activitate desfășurată în cadrul proiectului ”Acces și Mobilitate – Garanția Dezvoltării”, 

coordonator Academia de Muzică ”Gh.Dima” Cluj. 

- Profesorii Sumanariu Florin, Săveanu Mihaiela, Istrate Elena, Costantin Bogdan, au 

organizat producții de clasă cu elevii. 

- Prof. Constantin Bogdan a organizat în colaborare cu Universitatea de Arte ”George 

Enescu” Iași, Curs de Master Class pentru elevii de la saxofon, clarinet. 

- În cadrul zilelor colegiului, elevii și profesorii au participat la concertele organizate cu acest 

prilej. În data de 20 decembrie 2017, elevi ai profesorilor Săveanu Mihaiela, Istrate Elena, 

Sumanariu Florin și Ruscior Cristi, au participat la evenimentul artistic organizat de clasa a  

-  



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava       Raport prezentat și discutat în C.P.din 27.03.2018 

An școlar 2017-2018 

30 

 

 

 

- VI-a, numit ”DARURI DE CRĂCIUN”, în cadrul proiectului ”Mereu împreună”, 

coordonat de prof. Elena Istrate. 

- Elevi îndrumați de profesorii Ruscior Cristi, Săveanu Mihaiela, Paicu Daniel, au participat 

în 18 decembrie 2017, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă la activitatea ”Voluntari în 

sprijinul comunității”, din cadrul proiectului SNAC, coordonat de prof. Țolca Doinița. 

- Concertul susținut de orchestra elevilor și profesorilor, ”Camerata”, în deschiderea Galei 

proiectelor Europene VET, dar și la Casa de Cultură din Gura Humorului, la invitația 

domnului prof. Dumitrache Sever.  

- În cadrul proiectelor ERASMUS PLUS, doamna prof. Elena Istrate a particpat la Concursul 

PoVEsteșTe și dă mai departE+ cu lucrarea Ecouri de depARTE, oținând premiul pentru 

impactul mesajului, premiu oferit în cadrul Galei Proiectelor Europene VET, ediția a III-a, 

Suceava 2017. 

- Toți membrii catedrei au fost implicați și au participat în cadrul proiectului ”Târgul de 

Crăciun”, ediția a VIII-a, desfășurat la Shopping City Suceava, în perioada 18-22 

decembrie, 2017. 
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CATEDRA DE ARTE VIZUALE 

ACTIVITATEA METODICĂ ŞI DE PROIECTARE s-a concretizat prin completarea și 

coordonarea planificărilor semestriale cu cele anuale precum și urmărirea nivelului de îndeplinire a 

tuturor criteriilor de evaluare intersemestrială, anuală şi a competenţelor profesionale, propuse 

conform programelor şcolare şi normativelor în vigoare . 

 Colectivul catedrei s-a implicat în conceperea subiectelor, temelor şi criteriilor de evaluare 

pentru activităţile desfăşurate pe parcursul acestui semestru, cu caracter curricular sau 

extracurricular. S-au adaptat și îmbunătățit programele de învățământ pentru elevii cu nevoi 

speciale, dar și prin diversificarea metodelor de lucru și a mijloacelor didactice în cadrul 

atelierelor de spacialitate. 

 Colectivul catedrei a participat la consfătuirile anuale ale profesorilor de arte vizuale din 

județul Suceava, organizate conform programului propus. 

 Toate cadrele didactice au derulat activităţi şi atribuţii de management educativ şi în afara 

celor prevăzute în fișa postului. 

 Comisia metodică a avut pe sem. I întâlniri de lucru și organizare a activității de la catedră, 

întâlniri la care am  stabilit atribuțiile fiecărui membru din catedră, competițiile la care putem 

participa cu elevii, excursiile de documentare avute în vedere, oferta educațională, necesarul 

de materiale pentru atelierele de specialitate  precum și alte aspecte ale activităților didactice. 

Un important eveniment legat de activitatea metodică a devenit participarea la expozițiile cu 

genericul ”Dascăl și artist”, organizată în octombrie, 2017, la Gura Humorului, în cadrul 

Muzeului  Obiceiurilor Populare din Bucovina. La evenimentul din acest semestru, au 

participat prof. Loredana Ceică, Raluca Schipor, Chifan Cătălin, Adrian Gavrilean, Roxana 

Bliorțu, Oana Miron, Cătălin Luca, Adrian Grosari. 

 Promovarea ofertei educaționale de către profesorii catedrei de arte vizuale, în grădinițe și 

școli (activitate cu caracter permanent). 

 Concursul județean de creație plastică pentru elevi, ”Ion Carp Fluerici”, ediția a VIII-a, 

este în derulare și este coordonată de catedra de arte vizuale, în parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean 

 Concurs de creativitate pentru copii: „ Voi fi și eu artist” ediția 2018 se desfășoară în 

perioada decembrie 2017-mai 2018. Doamna inspector Loredana Ceică și doamna profesor 

Camelia Rusu Sadovei au participat la organizarea și jurizarea etapei zonale ce a avut loc la 

Vama, celelalte etape zonale urmând să se desfășoare conform graficului, în semestrul II. 
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COLABORĂRI ŞI PARTENERIATE 

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

serii de contracte, parteneriate şi convenţii de colaborare, concretizate în rezultate materiale sau 

aprecieri deosebite pe care partenerii noştri le-au exprimat în diferite momente. Astfel, în urma 

acestor colaborări cu: Muzeul Bucovinei, Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare”Suceava, 

Biblioteca "I.Ghe.Sbiera" Suceava, Filiala Uniunii Artiștilor Plastici Suceava., Asociația de Părinți 

și Absolvenți ai Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu si Consiliul Elevilor s-au concretizat câteva 

dintre acţiunile noastre, cum ar fi: 

 Sesiuni de comunicări în cadrul Bibliotecii „I.Ghe.Sbiera” , Muzeul Bucovinei și USV 

Suceava 

 Parteneriat de tip voluntariat pentru căminele de copii. 

 Promovarea ofertei educaționale în unități școlare din județ.. 

 Excursii de documentare. 

 Expoziții ale elevilor și profesorilor. 

 Vizita elevilor în spațiile muzeale ale orașului 

 

PROGRAME ŞI PROIECTE/ VOLUNTARIATE 

 Activitățile desfășurate în lunile de vară, prin parteneriate și colaborări cu instituții culturale 

din municipiu, au constat în ateliere de creație coordonate de profesorii catedrei. Astfel prof. Iulian 

Asimionesei a coordonat în cadrul Muzeului Bucovinei , atelierele de Arheologie Experimentală- 

modulul de modelaj/ceramică de Cucuteni din iulie 2017,  și cel de  modelaj/ marionete din cadrul 

atelierelor Din secretele  maeștrilor desfășurat în august-septembrie 2017. Prof. Camelia Rusu 

Sadovei, a coordonat activitățile atelierelor creative din cadrul Școlii de Vară ”Metamorfoze 2017” 

iulie , Voroneț, organizat de Societatea Științifică Cygnus-Centru UNESCO și modulul de pictură/ 

tehnici grafice din cadrul atelierelor”Din secretele maeștrilor” desfășurate la Muzeul Bucovinei, în 

august-septembrie 2017.  

 Proiectul ”August- luna Diasporei”, inițiat de Consiliul Județean Suceava, a însemnat 

participarea cu o expoziție în cadrul evenimentului artistic ”Părinții mei sunt cei mai buni” din 

cadrul proiectului ”Mereu împreună”, dedicat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. 

Lucrările expuse au aparținut elevilor coordonați de către prof. Camelia Rusu Sadovei, Luca Cătălin, 

Raluca Schipor, Iulian Asimionesei, Roxana Bliorțu. 

-              Ca o preocupare permanentă a noastră avem în vedere depistarea şi atragerea cât mai multor 

copii talentaţi in învăţământul vocaţional de specialitate și pentru aceasta suntem organizatori  în 

parteneriat cu IȘJ Suceava, la nivel județean, ai  Concursului de Arte Vizuale ” Voi fi și eu 
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artist”, ediția a IV a, decembrie 2017-aprilie 2018. Și la această ediție participă elevi ai claselor a 

VII-a și a VIII- a din întregul județ.  

         Ca în fiecare an, în ultima vineri din luna septembrie( 29), un grup de elevi ai claselor a XI-a 

E, sub coordonarea doamnelor  profesor Camelia Rusu Sadovei, Roxana Bliorțu și Oana Miron, au 

derulat  activitățile atelierului de creativitate artistică în cadrul evenimentului european,  Noaptea 

Cercetătorilor. În acest an, atelierul a prezentat câteva tipuri de anamorfoze, oglindiri, sisteme 

catoptrice și iluzii optice.  

Celebrarea Zilei Cooperării Europene 2017 în cadrul Programului Operațional Comun 

România-Ucraina- Republica Moldova , a însemnat și pentru această ediție, implicarea unui grup de 

30 de elevi din clasele IX-XII,  în 13 octombrie 2017, în sala de pedagogie muzeală din cadrul 

Muzeului Bucovinei, la un atelier de creație cu tema  ”Colour the border”. Atelierul s-a desfășurat 

în simultan cu același număr de participanți din Școala de Artă ”Myhaylo Ivasiuk” din Cernăuți-

Ucraina. Atelierul a fost coordonat de doamnele prof. Camelia Rusu Sadovei și Roxana Bliorțu. 

 Simpozionul ”Artă și civilizație medievală”, ediția XXIV, 23-24 noiembrie 2017, 

organizat de Muzeul Bucovinei Suceava, a însemnat participarea doamnelor profesor Camelia Rusu 

Sadovei și Roxana Bliorțu cu referate și poster în expoziție privind activitatea claselor cu 

specializarea Conservare Restaurare bunuri culturale. De asemenea, elevii claselor a XI-a și a XII-a 

au participat ca audienți ai lucrărilor de specialitate din cadrul simpozionului. 

 Atelier de icoane pe sticlă, este un eveniment organizat in parteneriat cu  Muzeul Etnografic 

„Hanul Domnesc” Suceava, la care prof. Oana Miron a participat cu elevii clasei a VI a la această 

activitate în luna decembrie 2017. 

 Centrul de plasament ”Speranța” a beneficiat de activitățile cu elevii, derulate sub 

coordonarea doamnei profesor Oana Miron. 

 Atelierul de tehnici artistico-plastice din cadrul Librăriei Cărturești, destinat copiilor, este 

o activitate derulată de doamna profesor Roxana Bliorțu. De asemenea, doamnele profesor Oana 

Miron și Roxana Bliorțu, au desfășurat o serie de activități de voluntariat și ateliere creative cu 

grupele de elevi ai claselor V-VII,  în parteneriat cu MacDonalds , Librăria Cărturești și Iulius Mall. 

 Târgul de Crăciun-activitate coordonată  de  profesorii: Camelia Rusu Sadovei, Bliorțu 

Roxana, Raluca Schipor, Oana Miron, Iulian Asimionesei, Călin Baban, Adrian Grosari, Cătălin 

Chifan, Adrian Gavrilean, Cătălin Luca, Chișcă Irinel. 

 Together4Eu- proiect coordonat de Playbyplay Romania, un proiect în care prof. 

Cătălin Luca a realizat, pe parcursul lunii august, 2017, împrreună cu  16 elevi, măștile personalizate 

ale parlamentarilor europeni, utilizate îm videoclipul filmat la Botoșani. Proiectul este în derulare. 
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Proiectele educaţionale derulate împreună cu alte instituţii şi  unităţi şcolare: 

 CONCURSUL INTERNAȚIONAL “ALWAYS GREEN, ALWAYS BLUE”, TORUN, 

POLONIA, ediția a XIX-a 

 DIPLOMA DE MERIT pentru elevul Araujo Regado Guilherme, clasa a IX-a și lucrare în 

cadrul expoziției din Polonia, selectată, alături de peste 1000 de lucrări, dintr-un total de 

14371 de lucrări de artă primite din 49 de țări. Certificat internațional de apreciere pentru 

implicarea și pregătirea elevilor pentru prof. Raluca Schipor 

  CONCURSUL  INTERNAŢIONAL DE AFIŞE PENTRU PACE, organizat de Lions Club 

Suceava: 

Faza Județeană 

 PREMIUL I– Slusariuc Edera Andreea, clasa a V-a (prof.. Raluca Schipor) 

 PREMIUL II – Ștefanachi Mara, clasa a VII-a (prof.. Raluca Schipor) 

 MENŢIUNE: - Lupu Patricia Nicole, clasa  a VII-a (prof.. Raluca Schipor) 

                       -  Lupu Ionut din clasa  a VI a ( prof. Oana Miron) 

           Faza Națională 

 MARELE PREMIU- Cimpoi Diana , clasa a VII-a ( prof. Roxana Bliorțu) 

 KANAGAWA BIENNIAL WORLD CHILDREN `S ART EXHIBITION,  ediția a 

XIX-a, iulie, 2017 

   CERTIFICAT DE PREMIERE- Elena Daria Mihalache Nedeloi, ( prof. Oana 

Miron). Lucrarea face parte dintr-o selecție de 1400 de lucrări dintre cele peste 20000 

de lucrări provenite din toate țările lumii. 

 JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAȚIA COPIILOR – ediția 2017, organizat de 

Comitetul Olimpic Român, prin Academia Olimpică, în parteneriat cu MEN.  

 Categoria 6-10 ani: 

 PREMIUL III- Maia Florea- prof. Iulian Asimionesei 

 MENȚIUNI: Ecaterina Drăguțu și Alexandru Tabarcea- prof. Camelia Rusu 

Sadovei 

Categoria 15-18 ani: 

      PREMIUL I: Roman Gabriel- prof. Loredana Ceică 

 SMALL MONTMARTRE OF BITOLA , Concurs de artă plastică pentru copii, în ediția 

2017,  

 CERTIFICAT DE PREMIERE – Nedeloi Elena – VI B- ( prof. Oana Miron) 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

Expoziții ale elevilor 

Prof. Raluca Schipor a organizat și coordonat Expoziția de grafică și pictură (“Zmeul 

pestriț”)  cu lucrări ale elevilor Colegiului de Artă, în cadrul proiectului “Zmeu în zbor” al USV, 

eveniment organizat de Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării și Casa de Cultură a Studenților din Suceava, noiembrie 2017. 

“Prevenirea consumului de droguri și substanțe interzise” din cadrul Proiectului national 

“Alegeri sănătoase”, activitate de voluntariat realizată cu sprijinul Organizației “Salvați copiii”, 

Filiala Suceava și Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava, sub coordonarea prof. Raluca 

Schipor. 

Expoziția de pictură și grafică ”Impresii autumnale” a elevilor grupei clasei a X-a E 

coordonate de prof. Cătălin Chifan, 16 noiembrie 2017, la Iulius Mall.  

Tot la Iulius Mall, în decembrie, domnul prof Cătălin Chifan a organizat cu elevii din 

grupele coordonate, expoziția ”Crăciunul ca în povești”. 

   Expoziția de pictură și grafică a elevilor claselor a VI-a și a VII-a , din cadrul Iulius 

Mall, expoziție organizată și coordonată de prof. Oana Miron, din luna noiembrie 2017. 

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

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

constituind adevărate colocvii deschise elevilor noştri şi publicului larg. Pe lângă activitatea la 

catedră, activitatea în atelierul personal se reflectă în evenimentele şi competiţiile artistice la care 

plasticienii profesori din catedra de arte vizuale au luat parte. 

 

Expoziții profesioniste ale cadrelor didactice de la catedra de arte vizuale 

„Dascăl și artist”, expoziția profesorilor de arte vizuale din județul Suceava, organizată de 

Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina (Gura Humorului) la care au participat profesorii: Ceică 

Loredana, Chifan Cătălin, Oana Miron, Roxana Bliorțu, Cătălin Luca, Adrian Gavrilean, Adrian 

Grosari. 

Tabăra de la Vama, expoziția participanților la tabăra de creația de la Vama, organizată de 

Muzeul Bucovinei, în parteneriat cu UAP România, Filiala Suceava, cu participare națională, 

expoziție, la care au participat prof. Camelia Rusu Sadovei , Oana Miron și Adrian Gavrilean. 

Expoziția personală ”Periplu în Timp” 21 noiembrie 2017, Galeria Tonitza, Iași a prof. 

Camelia Rusu Sadovei. 
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Expozițiile personale ale prof. Cătălin Chifan, Metafore autumnale  la USV Suceava și 

Geometrie în culori în cadrul Muzeului Bucovinei, în luna noiembrie 2017, respectiv ianuarie 

2018.  

Expoziția ”Cadou de Crăciun” a profesorilor de arte vizuale, din decembrie 2017, la Iulius 

Mall, la care au participat Loredana Ceică,  Oana Miron, Roxana Bliorțu, Cătălin Chifan, Adrian 

Grosari, Adrian Gavrilean. 

Expoziția bilaterală de la Chișinău-Ucraina, a Filialei UAP Suceava, din decembrie 2017-

ianuarie 2018, la care au participat prof. Camelia Rusu Sadovei, Loredana Ceică, Adrian Grosari, 

Iulian Asimionesei, Niculai Moroșan.  

Expoziția „Anuala”, expoziția membrilor U.A.P, participanți profesori membri U.A.P: 

Loredana Ceică,Adrian Grosari, Raluca Schipor, Moroșan Niculai, Camelia Rusu-Sadovei, Iulian 

Asimionesei. 

Participare la Simpozionul Internațional de Pictură și Design, Iacobeni 2017, ediția aVI- 

a a domnului profesor Niculai Moroșan. 

Considerăm că activitatea desfăşurată pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2017-

2018 a însemnat și consemnat o activitate bogată, cu rezultate bune şi foarte bune care ne obligă pe 

mai departe la ridicarea nivelului obiectivelor noastre. Dorim un sprijin la fel de prompt din partea 

conducerii şi a comunităţii pentru a putea spori şi moderniza învăţământul de specialitate, pentru a 

putea răspunde nevoilor acesteia în calitate de formatori şi de furnizori de artă 
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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. Nutriția și prevenirea consumului 

de droguri 

 

Referat, 

dezbateri, 

informare 

Prof. Schipor 

Raluca 

 9 C Octombrie 

2. Managementul clasei de elevi Comunicări, 

dezbateri 

Prof. 

psiholog 

Popescu 

Nicoleta 

- Noiembrie 

3. Bucurii de Crăciun 

-De la suflet către suflet- 

Microrecital de 

colinde și 

cântece de 

iarnă, vernisaj 

expozițional 

Prof. Rusu 

Ciprian 

Prof. 

Grădinariu 

Isache Alina 

5 B, 6 A  

Decembrie 

 

4. Conflictele și negocierea lor Lecție 

demonstrativă 

Prof. Trocin 

Dana, Prof. 

psiholog 

Popescu 

Nicoleta 

9 D Ianuarie 

5. Parteneriatele strategice Erasmus Comunicare, 

dezbateri, 

informare 

Prof. 

Munteanu 

Petronela 

- Februarie 

 

 Activitatea CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 

Responsabil CSE – Prof. Țolca Doinița Felicia 

Preşedinte CSE- elev Istrate Denisa Ruth– cl. a X-a B 

Nr. 

crt. 

Activitatea Data 

desfăşurării 

Tipul activităţii 

 

Responsabil / 

colaboratori 

1. Academia eroilor 9.11.2017 Balul bobocilor Prof. Buraciuc Iulia, prof. Iacob 

Isabela, prof. Pintilie Adriana, 

Rusu Sadovei Camelia 

2. 1 Decembrie – Ziua 

națională a României 

30.11.2017 Flim – interviu, 

program artistic 

Prof. Cardaș Liliana/ prof. Bilan 

Lialiana, Denisa Istrate 

3. Acasă de Crăciun 18.12.2017 Spectacol 

umanitar pentru 

copiii din 

Centrul de 

Plasament 

Speranța  

Istrate Denisa Ruth, Cizmaru 

Ștefan , dir. Adj. Prof. Istrate 

Elena 

4. Târg de Crăciun - 

ediția    a VIII a  

11-15.12.2017 Proiect de 

voluntariat 

Prof. Țolca Doinița Felicia, 

prof.Rusu Sadovei Camelia, 

Eleva Mihalache Gabriela 

Simona 
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 Activitatea CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR / „Asociaţia de Părinţi și 

Absolvenți ai Colegiului de Artă”  

Nr. 

crt. 

Activitatea/ 

proiectul/ acţiunea 

Data 

desfăşurării 

Tipul  

activităţii 

Responsabil/ 

colaboratori 

Rezultate obţinute 

1. 

 

 

Târg de Crăciun 11-15 

decembrie 

2017 

Valorificarea 

obiectelor realizate 

de elevi și donarea 

banilor către cazul 

social Denis și 

Maria 

Prof. Țolca 

Doinița 

Felicia 

Herghelegiu 

Iuliana- APA 

ai Colegiului/ 

Shopping 

City – 

marketing 

manager 

Roșu 

Cătălina 

Donații către azilul 

social Denis și Maria 

2. Acasă de Crăciun 18.12.2017 Spectacol umanitar 

desfășurat cu 

implicarea elevilor 

de la specializările: 

Muzică, Arte 

plastice  

Istrate Denisa 

Ruth, 

Cizmaru 

Ștefan , dir. 

Adj. Prof. 

Istrate Elena 

Spectacol umanitar 

pentru copiii din 

Centrul de Plasament 

”Speranța” 

3. Academia eroilor 9.11.2017 Balul bobocilor Prof. 

Buraciuc 

Iulia, prof. 

Iacob Isabela, 

prof. Pintilie 

Adriana, 

Rusu Sadovei 

Camelia, 

Herghelegiu 

Iuliana- APA 

ai Colegiului 

Spectacol eveniment cu 

implicarea elevilor 

Colegiului  

 

 Rezultatele obţinute la concursurile extraşcolare (etapele naţionale/interjudeţeane/regionale) 

conform CAEN/2017 (septembrie-decembrie 2017) 

Nr. 

crt. 

Denumirea concursului/festivalulul și poziția  

(Conform CAEN/2017) 

Premii obţinute 

I II III M P S 

1. Concurs interjudeţean” Micul pieton” 

 

3 1 2 - - 

 

 

 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 
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Titlul programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

“Micul pieton” 

Concurs interjudetean 

 

Deoarece educația 

rutieră nu există 

în programele 

școlare, una dintre 

modalitățile ca 

aceasta să se 

efectueze cu 

consecvență și 

finalitate, este ca 

ea să facă obiectul 

unor activități 

extraccuriculare 

atractive, 

concursurile 

școlare fiind cele 

mai motivante 

pentru elevii de 

vârstă mică. 

Școala 

Gimnazială 

„Ion 

Creangă” 

Suceava 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 8 

Suceava 

octombrie 

2017 – mai 

2018  

39 elevi Asociația 

Alecs 

Group 

Suceava      

I. P. J. 

Suceava 

ONG – 

Educație 

Rutieră 

 

 

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 

Antitrafic NETSV  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 

 

16-20 

octombrie 

2017 

120 elevi Psiholog 

Popescu 

Nicoleta 

ANITP 

Suceava 

Educație pentru 

sănătate – Educație 

emoțională 

Campania are ca 

scop informarea 

elevilor asupra 

diferenșelor dintre 

bullying-ul fizic 

și intelectual  

Prof. Hisem 

Gabriela, 

Colegiul de 

Artă “Ciprian 

Porumbescu” 

Suceava 

 

Octombrie 

2017 

30 elevi Organizația 

”Salvați 

copiii!” 

 

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 

Prevenirea 

consumului de 

droguri și 

substanțe 

interzise – 

proiectul 

național ”Alege 

sănătos” 

Scopul 

activității s-a 

axat pe 

prevenție și 

conștientizarea 

consecințelor 

consumului de 

droguri în rândul 

elevilor. 

Prof.Schipor 

Raluca 

Octombrie 2017-

Iunie 2018 

300 elevi 

 

Direcția 

Anti- Drog 

Suceava 

Colegiul de 

Artă 

”Ciprian 

Porumbescu

”, Suceava 

 

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 

„Simulare în caz de 

incendiu” 

În cadrul 

acțiunii 

organizate au 

fost efectuate 

exerciții de 

stingere a 

incendiilor  în 

caz de cutremur 

în ambele 

corpuri de 

clădirea a 

colegiului, 

pentru ambele 

schimburi 

Colegiul de 

Artă                   

„ Ciprian 

Porumbescu” 

Anul şcolar 

2017 – 2018 

 

 

600 şi 30 

profesori 

ISU 

„Bucovina” 

Suceava 

 

e. Respectarea drepturilor copilului  - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, 

evenimente organizate/desfășurate pentru respectarea și promovarea drepturilor și 

responsabilităților copiilor/tinerilor, prevenirea exploatării copiilor prin muncă, acțiuni în 

parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Suceava, ong-uri etc.. 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Scurtă descriere Organizator Perioada de 

desfăşurare 

1.  Speranțe pentru 

viitor!!! 

Scopul proiectului este de a 

ajuta copiii din Centrul de 

Plasament Speranța, 

implicându-i în activități 

recreative, culturale și 

educative 

Colegiul de Artă 

”Ciprian 

Porumbescu” 

Suceava în 

partenariat cu 

DGAPC Suceava 

Martie 2017 – 

martie 2018 

 
 

f. Copiii cu părinți migranți 
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Titlul 

activităţii 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

-”DARURI 

DE 

CRĂCIUN” / 

proiectul 

”Mereu 

împreună” 

- Proiectul dedicat 

elevilor cu părinții 

plecați la muncă 

în străinătate, are 

scopul de a 

încuraja 

deschiderea spre 

comunicare și 

dezvoltarea 

creativității 

copiilor 

Prof. Istrate 

Elena, prof. 

Munteanu 

petronela, 

prof. 

Sumanariu 

Florin, 

Venera 

Avasiloaie 

Mai 2017 – mai 

2020 

150 elevi D.G.A.S.P.C. 

Suceava 

 

 

g. Protecția consumatorului - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu  Oficiul pentru Protecţia Consumatorului cu DSV. 

etc. 

 
 

h. Voluntariat, sănătate și igienă - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, 

evenimente organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu Societatea de Cruce Roşie, Direcţia 

pentru Sănătate Publică etc. 
 

Titlul 

proiectului  

Scurtă 

descriere 

Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri Impactul / 

rezultate obţinute 

Proiectul 

„Dăruind 

vei 

dobândi!” 

Proiect de 

voluntariat ce a 

vizat: Centrul 

de zi de la 

Sucevița, 

Centrul de 

plasament din 

cadrul Sucevița 

– Centrul social 

de zi - 

Mănăstirea 

Sucevița,  

județul 

Suceava; Petru 

Vodă   – 

Centrul social 

pentru copii și 

bătrâni; 

Mănăstirea 

Paltin ; 

Mănăstirea 

Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel, 

județul Neamț; 

Mănăstirea 

16 decembrie 

2017 

69 elevi, 

100 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 

Sensibilizarea 

elevilor prin 

implicarea lor în 

acţiuni caritabile 

venite în sprijinul 

copiilor și al 

bătrânilor care se 

află în dificultate. 
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Groși  – 

Centrul social 

pentru bătrâni , 

județul Neamț 

 

Bucurii de 

Crăciun – 

”De la 

suflet către 

suflet” 

evidenţierea 

importanţei 

pentru lumea 

creştină a 

Sărătorii 

Naşterii 

Domnului prin 

susţinerea unui 

microrecital de 

colinde şi 

cântece de 

iarnă, precum şi 

prin 

organizarea 

unui vernisaj 

expoziţional cu 

tema „Naşterea 

Domnului 

nostru Iisus 

Hristos” 

Decembrie 

2017- ianuarie 

2018 

50 elevi Parohia „Sf. 

Ierarh Nicolae” – 

Pădureni, Siret, 

reprezentată prin preot 

paroh Pr. Rusu 

Ciprian; 

 
 

- elevii 

clasei a VI a A, 

coordonaţi de 

diriginte prof. 

Grădinariu Isache 

Ionela Alina,  vor 

susţine un moment 

artistic de colinde şi 

cântece de iarnă; 

- elevii 

clasei a V a B, 

coordonaţi de 

diriginte prof. pr. 

Rusu Ciprian,vor 

realiza o expoziţie 

de artă plastică cu 

titlul „Naşterea 

Domnului”; 

 

Let`s Do 

It,Suceava! 

campanie de 

curățenie a 

spațiilor publice 

din orașul 

Suceava; 

21 octombrie 

2017 

60 elevi 

(din 

clasele a 

IX-a A, a 

IX-a B,  a 

IX-a D,  a 

X-a B, a 

XII-a C); 

ASOCIAȚIA 

BIOSILVA 

SUCEAVA –

organizatori Let`s Do 

It, România! în 

jud.Suceava; 

 

campanie de 

curățenie a spațiilor 

publice din parcul 

Colegiului și parcul 

Șipote; 

“Micul 

dejun cu 

miere “ 

Activitatea s-a 

desfăşurat la 

Palatul Copiilor 

Suceava, în 

colaborare cu 

prof. Buculei şi 

un reprezentatnt 

al ROMAPIS 

care a oferit 

informaţii 

despre modul 

de obţinere a 

mierii şi despre 

importanţa 

acesteia în 

alimentaţia 

copiilor.  

Octombrie 

2017 

19 elevi  prof.înv.primar 

Melinte Cristina 

 prof. Buculei ( 

coordonatorul  

cercului Presă / Radio 

TVreprezentant 

ROMAPIS (Federaţia 

Asociaţiilor Apicole 

România) 

 - postul local 

Bucovina TV 

Dezbateri   
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 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 

Parteneri Impactul / 

rezultate 

obţinute 

“Educație 

juridică”/ 

activități: 

Democrație și 

societate, Norme 

comportamentale, 

Drepturile și 

libertățile 

fundamentale ale 

omului, Fapte 

penale și 

consecințele 

săvârșirii lor 

Lecţie-concurs şi 

activitate practică 

cu tema « O 

alimentație 

sănătoasă și 

influența ei 

asupra învățării” 

Noiembrie 

2017 

180 elevi Ministerul de 

Justiție, Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul Public, 

Înalta Curte de 

Casație și Justiție 

procurori Gheorghe 

Codrean, Sorin 

Eugen Iasinovschi  

Informarea 

corectă din 

surse 

autorizate 

European Day of 

Languages  

 

Dezbatere asupra 

multilingvismului  

Septembrie 

2017 

20 elevi CCD,,George 

Tofan”, Școala 

Gimnazială ,,Grigore 

Ghica Voievod” 

Concursuri 

de 

identificare 

a grupelor 

lingvistice a 

statelor 

membre UE 

Happy 

Halloween! 

Activitate 

educativă, 

îmbunătățirea 

abilităților de 

comunicare în 

limba engleză 

Octombrie – 

noiembrie 

2017 

60 elevi Restaurantul 

McDonald’s 

Suceava,  

Librăria Cărturești 

Iulius Mall 

 

Jocuri 

distractive 

între 

echipele de 

elevi, 

lecturarea 

unor texte în 

limba 

engleză 

Saint Nicholas 

Day! 

Activitate 

educativă 

Decembrie 

2017 

25 elevi Restaurantul 

McDonald’s,Suceava 

 

Picturi  pe 

suport de 

lemn a unor 

peisaje de 

iarnă și 

simboluri 

specifice 

sărbătorilor  
 

 Evenimente din Calendarul activităţilor educative – exemple: Zilele școlii, Ziua Educației, 

Ziua Națională a României etc. 
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Nr. 

crt. 

Titlul activităţii Scurtă prezentare Data 

desfăşurării 

Rezultate 

1.  „5 octombrie Ziua 

Mondială a 

Educaţiei’’ 

 

Elevii clasei pregătitoare B, 

împreună cu elevii clasei I B, 

au urmărit un filmuleţ despre 

educaţia în alte ţări şi au 

participat la un concurs de 

ghicitori . 

5.10.2017 au dobândit informații și 

cunoștințe referitoare la 

modele de educație din 

alte state europene, 

informații potrivite vârstei 

lor  

2. Ziua Naţională a 

României,  1 

Decembrie 2017 

 

Elevii clasei pregătitoare B, 

împreună cu elevii clasei I B, 

au urmărit un material despre 

importanţa acestei zile 

1.12.2017 au realizat colaje cu 

tematică patriotică, au 

cântat imnul „Deșteaptă-

te, române!” și melodia 

„Măi române, românaș!” 

3. “Sunt un pui de 

românaş” 

 

A fost o activitate dedicată 

zilei de 1 Decembrie. Elevii 

clasei a IV a au fost îmbrăcaţi 

în costume populare 

tradiţionale sau stilizate. 

1.12.2017 Au desfăşurat o serie de 

activităţi precum: 

identificarea costumelor 

populare din diferite zone 

ale ţării şi amplasarea lor 

pe harta României (în zona 

corespunzătoare), 

asamblarea hărţii ţării din 

puzzle-uri reprezentând 

regiunile geografice, 

descoperirea frumuseţilor 

ţării prin vizionarea unor 

filme documentare, 

învăţarea / executarea 

pasului de horă. 

4. 1 Decembrie în 

conștiința românilor – 

crearea României 

Mari 

Prezentarea film documentar, 

recital trupa Symbol 

dezbatere 

27.11. 2017 Conștientizarea elevilor de 

importanța evenimentelor 

istorice în viața unei 

națiuni, de cunoașterea 

semnificațiilor acestora și 

de impactul asupra 

evoluției ulterioare a unei 

națiuni 

5. Zilele Colegiului 

„Ciprian 

Porumbescu” 

 

Evenimentele propuse au fost 

diverse: concert festiv 

susținut de Orchestra 

Camerata a profesorilor și 

elevilor de la Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” 

la Concertul de Crăciun 

organizat în parteneriat cu 

Casa de Cultură din Gura 

Humorului, concert - recital 

susţinut de elevii şi profesorii 

de la Colegiul de Artă, 

expoziţia de pictură a elevilor 

claselor a XI-a 

 

18-20.12. 2017 
 

Angrenarea în activități a 

elevilor, a foștilor 

profesori, promovarea 

imaginii colegiului în 

comunitate  
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6. Unirea Principatelor 

Române și Al.I.Cuza 

Distribuirea de pliente 

informative (vis a vis de 

eveniment) și panglici 

tricolore în centrul orașului 

23-24.01.2018 Conștientizarea elevilor și 

a locuitorilor urbei asupra 

imortanței acestui 

eveniment istoric 

7. „Ziua Unirii. Unirea 

în povești” 

 

Este un proiect educaţional 

dedicat zilei Unirii 

Principatelor române 

23-24.01.2018 elevii au decorat costume 

populare româneşti, au 

interpretat cântecul „Hora 

Unirii” şi au jucat o horă, 

au audiat lectura textului 

„Moş Ion Roată şi 

Unirea”pe baza căruia  s-

au purtat discuţii și au 

expus lucrările în 

biblioteca școlii 

 

 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.  Practici și credințe magice în 

Bucovina – Ora de școală la muzeu 

19 5 

2.  „Povestea prenumelui”  19 20 părinţi și cadre didactice 

3.  moment muzical cu cvartetul 

Cantabile în cadrul concertului 

aniversar organizat de Fundaţia 

FARA, la Biserica Catolică „Ioan 

Nepomuk”, Suceava; 

30 10 

4.  recital cu cvartetul Royal în cadrul 

evenimentului „Suceava, dreptul la 

memorie”, organizat de fundaţia „In 

Memoriam”; 

15 6 

5.  Teatrul „Albă-ca-Zăpada”  19  6 părinţi și cadre didactice 

6.  Invață să dăruiești de mic copil… 26  3 

7.  „Uite, vine Moş Crăciun!” 51  53 părinţi și cadre didactice 

8.  „Spiritul sărbătorilor la români” 31  32 părinţi și cadre didactice 

9.  “Prietenia, floare rară” 31  32 părinţi și cadre didactice 

10.  “Magia cuvintelor” 31 32 părinţi și cadre didactice 

11.  “Eminescu la ceas aniversar” 19 2 

12.  ,,Hai la teatru!”-teatru pentru copii  30  4 părinţi și cadre didactice 

13.   ,,Surprizele lui Moș Nicolae”- 

activitate în parteneriat cu părinții  

30   8 părinţi și cadre didactice 

14.  ,,Să-l cunoaștem pe Eminescu!” 30  3 

15.  „Feerie de iarnă” 19  10 părinţi și cadre didactice 
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16.  „Eminescu prin ochi de copil”. 19  2 

17.  Eminescu, Luceafărul poeziei 

românești 

18 2 

18.  “Bucuriile toamnei” 19  1 

19.  Workshop de creație plastică în cadrul 

proiectul international: "To go far ,go 

together", proiect Romania-Ucraina-

Republica Moldova. 

30 3 

20.  "Noaptea cercetătorilor" 28 3 

 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. 
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COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ 

 

În anul şcolar 2017-2018, 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, activităţi de dezvoltare 

profesională continuă. 

 

Activităţi cu caracter biblioteconomic : 

 

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

- întocmirea planului managerial şi al planului anual de activităţi; 

- asigurarea funcţionării bibliotecii  în conformitate  cu normele biblioteconomice în vigoare şi 

a orarului stabilit; 

- evidenţa zilnică a  documentelor bibliotecii; 

- întocmirea procedurilor operaționale privind activitatea bibliotecii; 

- verificarea şi evidenţa fondului de publicaţii al bibliotecii; 

- elaborarea situaţiilor statistice ale bibliotecii; 

- înscrierea elevilor şi a cadrelor didactice. Până în prezent  au fost înscrişi 878 de utilizatori 

activi(elevi și cadre didactice); 

- asigurarea împrumutului publicaţiilor la domiciliu şi la sala de lectură; 

- urmărirea permanentă a restituirii la timp a cărţilor împrumutate; 

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

- completarea bazei de date a volumelor din fondul bibliotecii; 

- 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  „ Vizită la bibliotecă” -  clasa pregătitoare A și  B, prof. înv. primar Goana 

Chiriliuc și prof. înv. primar Otilia Boanță; 

     -  Proiectul „Educația prin lectură” – elevii clasei a I a A  și I-a B, prof. Cristina Melinte și 

prof. Gabriela Cucoș; 

      -  Clubul de lectură și scriere creativă „Detectivii de cărți” – elevii clasei a III-a A prof. 

Manuela Muscă; 

- Proiect ”Metode și tehnici de documentare” – clasa a IX-a D, prof. Dana Trocin 

- Proiect ”Ziua Educației” – clasele aVI-a B și a VII-a B, prof. Dana Trocin și prof. Liliana 

Bilan 
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-  Proiectul  ”Biblioteca – prietena copiilor” – elevii clasei a I-a D, prof. Mirela Mazilu, 

Școala Gimnazială nr. 4 Suceava; 

- Clubul  de lectură al Albinuțelor năzdrăvane – clasa pregătitoare B, prof. înv. primar Otilia 

Boanță; 

- Proiect educațional ”Muzicieni în slujba cărților” – clasa a XI-a A, prof. Valentin Ianoș; 

- Proiect ”Magia sărbătorilor de iarnă”- 11 decembrie 2017-20 decembrie 2017, clasa aI-a B, 

prof. Gabriela Cucoș; 

- Proiect ”Eminescu la ceas aniversar” (15-19 ianuarie 2018),  clasa a I-a B, prof. Cucoș 

Gabriela; 

- Proiect 15 ianuarie – Ziua Culturii Române/ Eminescu – medalion literar, clasa a IX-a D, 

prof. Dana Trocin; 

- Proiect ”Mihai Eminescu prin ochii micilor cititori”, clasa pregătitoare B, prof. înv. primar 

Otilia Boanță; 

- Proiect ”Mihai Eminescu – poetul copiilor”, clasa a II-a A, prof. Paula Șalar; 

- Proiect ”Eminescu și copiii”, clasa a I-a A, prof. Melinte Cristina; 

- Proiect ”Povestea luceafărului poeziei românești ”, clasa A II-a B, prof. Dana Mitu; 

- Proiect educațional ”24 ianuarie – Unirea în povești”, elevii clasei a I a A  și I-a B, prof. 

Cristina Melinte și prof. Gabriela Cucoș 

- Proiect ”Dimineață de poveste”, grupa mijlocie A, Grădinița cu program prelungit Prichindel 

Suceava, prof Axinia Vasilica și prof. Costea Daniela; 

- Proiect interdisciplinar ”Zbor de copil”, elevii claselor a VI-a B, a IX-a A, a IX-a D, prof. 

Dana Trocin, Cardaș Liliana, Hisem Gabriela, Ventoniuc Nicoleta, Bilan Liliana. 

 
     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. 
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CABINETUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

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 desfăşurat,  în 

cadrul orelor de dirigenţie,  întâlniri cu elevii claselor a IX-a şi a V-a  în vederea prezentării 

specificului activităţii profesorului psiholog, realizându-se lecţii interactive despre ce este şi ce nu 

este profesorul psiholog, despre situaţiile în care elevii se pot adresa acestuia. De asemenea, tot la 

începutul semestrului s-au derulat lecţii în vederea orientării şcolare şi profesionale a elevilor din 

clasele terminale şi activităţi legate de pregătirea psihologică 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 29 de elevi cu 

următoarele probleme : orientare şcolară si profesională; emotivitate excesivă; dificultăţi de 

relaţionare intrafamilială; dificultăţi şcolare; dificultăţi emoţionale; dificultăţi de adaptare ( clasa a 

IX-a); probleme specifice adolescnţei; elevi cu CES. 

Părinţii s-au adresat serviciilor cabinetului de asistenţă psihopedagogică  în număr de 6, la 

recomandarea domnilor profesorilor diriginţi/ doamnelor învăţătoare  pentru probleme ale elevilor 

legate de : dificultăţi şcolare; probleme emoţionale ale copilului; relaţia părinte – copil. 

Adresabilitatea profesorilor- 10, în special a prof diriginţi şi învătăţori a mers în direcţia 

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

consultanţei privind ora de dirigenţie.  

 Cabinetul de asistenţă psihopedagogică a propus şi a realizat în semestrul I al anului școlar 

2017-2018 un proiect educaţional în vederea orientării şcolare şi profesionale a elevilor din clasa a 

VIII-a, intitulat ” Decizia este a mea! !” şi un proiect pentru facilitarea integrării elevilor din clasa a 

IX-a D, intitulat  „ Împreună ne e mai bine!”. 

 În cadrul comisie metodice a profesorilor diriginţi prof psiholog a  susţinut o activitate cu 

tema  ”Procedura CES - paşi de urmat”. 

 Ca responsabil al comisiei metodice a profesorilor consilieri şcolari, prof Popescu Nicoleta a 

coordonat activitatea metodică a comisiei. Prof Popescu Nicoleta s-a ocupat şi de pregătirea elevilor 

pentru bacalaureat la disciplina Psihologie. 
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COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL 

 

    În  semestrul I al anului şcolar 2017-2018 s-au efectuat plăţi de la bugetul local în sumă de 

2.922.122 lei, din care 2.735.234 lei pentru plata salariilor ( inclusiv plata contribuţiilor aferente 

acestora) , 178.905 lei pentru plata bunurilor şi serviciilor, 5.793 lei ajutoare sociale în numerar 

pentru elevi cu CES și 2.190 lei la capitolul investiții.  

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

 1.824.009 lei – salarii de bază 

 3.178 lei – alte sporuri 

  188.439 lei -  plata la cumul 

 217.074 lei – plata cu ora 

 354.292 lei – contribuţia unităţii pentru asigurări sociale de stat (pensii) 

 10.991 lei - contribuţia unităţii pentru asigurări de şomaj 

 116.189 lei - contribuţia unităţii pentru asigurări sociale de sănătate 

 3.569 lei – contribuţia unităţii la fondul de asigurări de muncă şi boli profesionale 

 17.493 lei – concedii medicale plătite din CASS. 

    La capitolul de cheltuieli  cu bunuri şi servicii, suma de 178.905 lei a fost cheltuită astfel: 

 2.941 lei – furnituri de birou (ace, agrafe, buretieră, capsator, capse, corector, creioane 

mecanice și rezerve pt creioane, dosare, folii protecție,  hârtie copiator, lipici, marker, pixuri, 

plicuri, pioneze, radiere, rigle, suport dosare, scoci, sfoară, tușieră, etc). 

 4.872 lei- materiale pentru curăţenie (bureți, cloramină, coș gunoi, coada lemn, detergent 

(pardoseli, lemn, geamuri), detartrant, dezinfectant, făraș, găleți, hârtie igienică, lavete, 

mănuși, mop-uri,  praf curățat,  prosoape hârtie, pastile pișoar, saci menaj, săpun lichid, saci 

aspirator, soluție anticalcar, spray mobilă, soluție desfundat țevi, etc). 

 59.018 lei – cheltuieli cu energia termică, energia electrică și gaze naturale, 

 7.920 lei – cheltuieli  apă, canal 

 72 lei – transport cadre didactice, 

 3.469 lei – cheltuieli  telefon, internet, poştă, 

 3.979 lei – materiale și prestări servicii  cu caracter funcţional (toner imprimantă și copiator, 

stick memorie), servicii monitorizare pază instituție (pe timp de noapte), alcool tehnic 

(laborator bilogie), adaptor HDMI, cataloage, coperți, cretă școlaăa, carton , carnet elev, 

ecuson,  fișe lectură,  formular ordin deplasare,  folie autoadezivă tablă,  hartie flipchart, praf 

cretă, registre (intrare-ieșire, pază), spray autoapărare, 
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 43.110 lei – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (asistență software, plată 

fond handicap la bugetul de stat, control medical si psihologic, prestări servicii SCIM, 

servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, încărcat și verificat stingătoare, verificare 

prize împământare și paratrăsnet, verificare ( supapă centrală,  gaz, coș fum centrală, sistem 

supraveghere, gigacalorimetru) , materiale pentru întreţinere (baterie robinet, becuri, broască 

și butuc ușă, bobină electrică, baterii, cleme, console,  diblu, dulie, dozator săpun, electrozi, 

garnituri, gletiera,  întrerupătoare, mănuși sudură,  maner susținere persoane cu dizabilități, 

niplu, neon, pensule, piulițe, prize, prelandez, robineţi, robinet termostatic centrală termică, 

radiator, racord, rolă cablu UTP, recondiționare jaluzele,  saci rafie, silicon, starter, sârmă, 

set trafalet, șaibe, șuruburi, yală ușă etc.); 

 5.970 lei – reparații curente - materiale reparații (adeziv, aracet,  diluant, folie parchet,  

polistiren, spumă poliuretanică, vopsea lavabilă, vopsea (albă și crem), ușă  demisol corp B, 

parchet, plintă, reparații electrice laborator informatică, reparații centrală termică, reparații 

hidrant interior, reparații tâmplărie PVC, reparații pian sală orchestră. 

 43.677 lei – obiecte de inventar – accesorii fagot, boxe bluetooth,  calculatoare, clește modular 

internet, cameră supraveghere, echipament protecție îngrijitor  și portar, flaut Piccolo, 

imprimantă,  jaluzele, laptop, mobilier (bănci, birou, catedra, cuier, dulapuri, scaune), obiecte 

securitate (baston, curea toc spray pt. autoapărare), perforator,  panou plută, prelungitor,  set 

scule internet,  sursă calculator, switch, sistem audio CD,  șpaclu, tablă magnetică verde,  

termometru,  videoproiectoare. 

 3.877 lei – cărţi  bibliotecă. 

    La capitolul ajutoare sociale în numerar  suma de 5.793 lei a fost decontată elevilor cu 

cerințe educaționale speciale. 

    La capitolul cheltuieli  de capital  suma de 2.190 lei a fost decontată pentru:  diriginte 

șantier  „Amenajări exterioare”și servicii de achiziții publice  SEAP „Tâmplărie mase plastice cu 

geam termopan”. 

    De la bugetul de stat s-au făcut plăți în valoare de 16.801 lei, din care 1.239 lei pentru plata                

salariilor aferente examenelor naționale, 15.562 lei pentru decontarea navetei elevilor și 36.136 lei 

pentru plata burselor elevilor din Republica Moldova și a beneficiarilor programului ”Bani de 

Liceu”. 
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in domeniul Resurse, direcliile principale de acliune auvizat:

-,tb Realizarea, in condiliile legii, a incadrdrii cu personal calificat, respectiv cu personal didactic

auxiliar qi nedidactic cu o pregdtire corespunzdtoare;

aE Modemizarea infrastructurii gi eompletarea dotdrilor specifice fiecdrei specializ[ri (s-au

dotat cu mobilier sdlile de clasd din corp A qi B, s-au montat geamuri qi uEi termopan in cele

doud corpuri de clddire, s-au montat in patru sdli video-proiectoare, etc.);

& Completarea bazei didactico-materiale a qcolii prin achizilii destinate bibliotecii(s-au

achizitionat cdrfi, albume, partituri); -

vh Asigurarea accesului personalului din colegiu.

La nivelul Consiliului de Administrafie in perioada 1-10 septembrie 2017 s-au realizat

evaludrile personalului didactic qi auxiliar, rezultatele fiind apoi validate de cdtre Consiliul

Profesoral. In septembire 2017, Colegiul de Artd"Ciprian Porumbescu" a organizat ac[iunea

"Mereu impreun6", in cadrul cdreai a avut loc un Recital de pian al eler.'ului David Irimescu,

stabilit in Italia de mai multi ani cu familia. fn luna octombrie a avut loc testarea psihologicd.

Managementul resurselor umane a avut in vedere incadrarea la toate discilplinele cu personal

calificat. De asemenea, profesorii Colegiului de Artd au participat la consiliul cu temd din luna

noiembrie cu titlul o'Procedura copiilor cu CES-pa;i de urmat",pregdtit de doamna psiholog

Nicoleta Popescu. ln perioada noiembrie 2017, doudzeci qi cinci de profesori au urmat cursul

"Legislalie ;i Deontolgie tn educalie", organizat de Casa Corpului Didactic "George Tofan"

Suceava. Tot in luna octombrie 2017 a avut loc un exerciliu de simulare incendiu in colaborare cu

ISU Bucovina Suceava. in parteneriat cu centrul PSIRIS Ia;i, in luna noiembrie s-a desfbqurat

cursul intitulat "Predarea bazatd pe ataqament ", moderat de doamna lector psiholog Simona Herb.

Pe 23 noiembrie 2017 a avut loc Gala Proiectelor Europene ERASMU+ la care Orchestra

"Camerata"a fost invitatd sd deschidd evenementul. in cadrul aceluiaEi eveniment echipa de

proiect "Artiqti pe piala muncii" a fost premiatd pentru cel mai bun eseu.

Sub genericul Zilele Colegiutui s-au desfbqurat o serie de acliuni comune la nivel de Ecoald:

TArgul de Cr[ciun (Shopping City Suceava), Concertul de Cr[ciun ( Sala Auditorium "Ion

Carp Fluerici" qi Casa de Cultura Gura-Humoru1ui), "Acasi de Crlciun"(activitate caritabill

pentru ajutorarea copiilor qi elevilor din Centrul de plasament "speran!a").

Putem afirma cd semestrul I al anului scolar 2017-2018 a reprezentat pentru Colegiul de Arta

"Ciprian Porumbescu", Suceava, o pen intensd de activitdti complexe care au adus plus

valoare gcolii prin rezultatele

educatiei.

qi impactul asupra beneficiarilor direcli at

Profesoral,
Directo eronlca
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stabilit in Italia de mai multi ani cu familia. in luna octombrie a avut loc testarea psihologicd.
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calificat. De asemenea, profesorii Colegiului de Artd au participat la consiliul cu temd din luna

noiembrie cu titlul "Procedura copiilor cu CES-pa;i de urmaf',pregdlit de doamna psiholog

Nicoleta Popescu. in perioada noiembrie 2017, doudzeci qi cinci de profesori au utmat cursul

"Legislalie ;i Deontolgie tn educulie", organizat de Casa Corpului Didactic "George Tofan"

Suceava. Tot in luna octombrie 2017 a avut loc un exerciliu de simulare incendiu in colaborare cu

ISU Bucovina Suceava. in parteneriat cu centrul PSIRIS IaEi, in luna noiembrie s-a desfbgurat

cursul intitulat "Predarea bazatd pe ataqament ", moderat de doamna lector psiholog Simona Herb.

Pe 23 noiembrie 2017 a avut loc Gala Proiectelor Europene ERASMU+ la care Orchestra

"Camerata"a fost invitatd sd deschidd evenementul. in cadrul aceluiaqi eveniment echipa de

proiect "Artiqti pe piala muncii" a fost premiatd pentru cel mai bun eseu.

Sub genericul Zilele Colegiului s-au desfiqurat o serie de acliuni comune la nivel de qcoald:

T6rgul de Crlciun (Shopping City Suceava), Concertul de Criciun ( Sala Auditorium "Ion

Carp Fluerici" Ei Casa de Cultura Gura-Humoru1ui), "Acasi de Criciun"(activitate caritabil[

pentru ajutorarea copiilor qi elevilor din Centrul de plasament "speran!a").

Putem afirma c[ semestrul I al anului qcolar 2017-2018 a reprezentat pentru Colegiul de Arla

"Ciprian Porumbescu", Suceava, o pen intensd de activitdti comolexe care au adus plus

valoare qcolii prin rezultatele

educatiei.

qi impactul asupra beneficiarilor directi ai
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