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În anul şcolar 2019-2020, preocuparea principală a cadrelor didactice şi a personalului unităţii
a fost desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii optime, în conformitate cu planurile cadru,
ținând cont de situația epidemiologică apărută în cursul lunii martie din cauza îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2. Chiar și în aceste condiții neprielnice, toate cadrele didactice au urmărit dobândirea
competenţelor cheie prevăzute în programele şcolare atât la disciplinele de specialitate cât şi la
disciplinele de cultură generală.
În domeniul managementului instituţional, principalele direcţii au fost:
Creşterea rolului şi responsabilităţii managerilor în organizarea, coordonarea şi eficientizarea
procesului instructiv–educativ prin activităţi de îndrumare şi control, rapoarte şi analize
prezentate în Consiliul de Administraţie;
Afişarea, prelucrarea metodologiilor privind desfăşurarea examenului de certificare a
competenţelor profesionale, a testării naţionale, a admiterii în liceu şi a bacalaureatului;
Detalierea fişei de evaluare, comunicarea modului în care trebuie realizaţi indicatorii şi
prezentarea documentelor care să ateste nivelul de realizare a indicatorilor în cadrul Consiliului
de Administraţie;
Proiectarea și elaborarea și CDŞ-urilor în raport cu interesele şi aptitudinile elevilor;
Creşterea prestigiului şi vizibilităţii colegiului.
La începutul anului şcolar 2019-2020 au fost înscrişi 973 elevi. La învăţământul primar au fost
înscrişi 215 elevi, 203 elevi la învăţământul gimnazial şi 555 elevi la învăţământul liceal. Elevi rămaşi
în anul şcolar 2019-2020: 975 dintre care 215 învăţământ primar, 204 învăţământ gimnazial, 556
învăţământ liceal.
În domeniul curriculum-ului, direcţiile principale de acţiune au vizat:
Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev care să asigure
dobândirea competenţelor cheie europene prin utilizarea unor strategii didactice moderne şi
prin caracterul formativ al demersului didactic, asigurate printr-o comunicare logică şi
intredisciplinară;
Motivaţia participării cadrelor didactice şi a elevilor la programe de pregătire pentru
performanţă şcolară, educaţie formală şi informală;
Asigurarea accesului elevilor la cabinetul de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi
profesională;
Corelarea planului de şcolarizare cu opţiunile şi interesele elevilor, ţinând cont de posibilităţile
de inserţie pe piaţa muncii sau de continuare a studiilor în învăţământul superior.
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În acest context, principala preocupare a cadrelor didactice în anul şcolar 2019-2020 a fost
parcurgerea integrală a materiei planificate.
Situaţia promovării elevilor în iunie 2020 a fost următoarea:


La clasele 0-IV din 215 elevi, au promovat toți, promovabilitate 100% ;



La clasele V-VIII din 203 elevi, au promovat 203, promovabilitate 100% ;



La clasele IX-XII din 556 elevi, au promovat 556, promovabilitate 100%.
O elevă din clasa a X-a E a fost îndrumată.

Situaţia disciplinară a elevilor este reflectată în mediile la purtare acordate la sfârşitul semestrului al
II-lea:


La clasele 0-IV- 215 elevi au primit calificativul F.B. la purtare;



La clasele V-VIII –203 elevi, niciun elev nu are la purtare sub 7;



La clasele IX-XII – 556 elevi, niciun elev nu are la purtare sub 7.
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2020

La Examenul de Evaluarea Natională 2020 s-au prezentat 53 elevi. Rezultatele pe discipline sunt
următoarele:
Limba și literatura română:
Sub 5 (1 elev)


Între 5,00 – 5,99 (5 elevi)



Între 6,00 - 6,99 (8 elevi)



Între 7,00 - 7,99 (11 elevi)



Între 8,00 - 8,99 (12 elevi)



Între 9,00 – 9,99 (15 elevi)



10,00 (1 elev)

Matematica:
Sub 5 (7 elevi)


Între 5,00 – 5,99 (7 elevi)



Între 6,00 - 6,99 (12 elevi)



Între 7,00 - 7,99 (15 elevi)



Între 8,00 - 8,99 (10 elevi)



Între 9,00- 9,99 (2 elevi).
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Comparativ cu anul şcolar 2018-2019 se constată un progres însemnat la matematică (7 elevi
au avut note sub 5 în 2020 față de 12 elevi în anul 2019), iar la limba și literatura română se
înregistrează aceeași situație procentuală față de 2019.
Admiterea absolvenţilor de clasele a VIII–a s-a realizat astfel: 41 elevi au fost înmatriculaţi la
Colegiul de Artă:


21 elevi la profilul muzică



10 elevi la arte plastice și decorative



4 elevi la profilul arhitectură, arte ambientale și design



6 elevi la conservare - restaurare bunuri culturale.
La repartiţia computerizată au participat 11 elevi: 3 elevi la Colegiul Național ”Petru Rareș”,

2 elevi la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, 1 elev la Colegiul Economic ”D. Cantemir”, 2 elevi la
Colegiul Național de Informatica ”Spiru Haret”, 1 elev la Colegiul Tehnic ”Petru Musat”, 1 elev la
Liceul cu Program Sportiv și 1 elev la Colegiul Tehnic „Samuil Isopoescu”. Un elev s-a înscris la
învățământul profesional dual (Liceul Tehnologic Dumbrăveni).

BACALAUREAT 2020
Examenul de bacalaureat a reprezentat un alt moment important pentru elevii colegiului
nostru. În sesiunea iunie-iulie au participat 133 absolvenți, au promovat 127 absolvenți, adică am
înregistrat o promovabilitate de 95,48%.


Medii între 6,00 - 6,99 (23 elevi) promovabilitate 18,11%



Medii între 7,00 - 7,99 (36 elevi) promovabilitate 28,35%



Medii între 8,00 - 8,99 (42 elevi) promovabilitate 33,07%



Medii între 9,00 – 9,99 (26 elevi) promovabilitate 20,48%

Procentele de promovabilitate bacalaureat 2020 pe clase :


Clasa a XII–a A : 96,15%



Clasa a XII-a B : 100%



Clasa a XII-a C : 92,85%



Clasa a XII-a D : 96,42%



Clasa a XII-a E : 92%
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Situaţia absolvenţilor de clasa a XII-a promoția 2020 din Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”
se prezintă astfel:


59 absolvenţi sunt studenţi la facultăţi de profil artistic, arhitectură, arte plastice-design,
facultatea de litere;



38 absolvenţi sunt studenţi la facultăţi apartinând altor profile;



3 sunt admişi la şcoli postliceale;



1 plecat la studii de specialitate în străinătate (Belgia);



4 s-au angajat;



17 sunt în evidenţă la şomaj;



12 nu sunt cuprinși în nicio formă de învățământ.

Situația pe procente de admitere în universități în funcție de profilul absolvit se prezintă astfel:


Profil muzică: 65,39%



Profil arte plastice și decorative: 33,34%



Profil arhitectură, arte ambientale si design: 35,72%



Profil conservare-restaurare bunuri culturale: 40 %



Profil filologie: 67,86%
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CATEDRA ÎNVĂȚĂTORILOR
Pe parcursul semestrului al II -lea al anului şcolar 2019-2020, comisia metodică a învăţătorilor
şi-a propus următoarele obiective: asigurarea calităţii actului educaţional, atât în activitatea desfășurată
în clasă, cât și în mediul online; parcurgerea ritmică a conţinuturilor şcolare; folosirea unor platforme
de învățare care să asigure și să faciliteze continuarea procesul instructiv- educativ în mediul online;
utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate; organizarea de
activităţi extracurriculare; participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective
asigurarea accesului la informaţia de specialitate; perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste; colaborarea
şcoală-familie.
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe,
prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării integrate a conţinuturilor programelor şcolare. De
asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEC, precum şi de recomandările primite
din partea inspectorului de specialitate, privind abordarea conținuturilor în mediul online, prin
intermediul platformelor acreditate de MEN, cum ar fi Google classroom șo Google Meet.
În lecţiile desfăşurate la clasă (în prima parte a semestrul al II-lea), învăţătorii 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. Datorită
formatului electronic al manualelor la CLR şi MEM, în cadrul activităţilor didactice s-au utilizat
frecvent soft-uri educaţionale şi alte mijloace audio-video.
Cadrele didactice au parcurs materia aferentă anului de studiu, urmând ca materia care nu a fost
parcursă să fie predată în primele două săptămâni ale noului an școlar. Proiectarea didactică la nivelul
fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de noile condiții de predare online, 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 esențializarea conținuturilor predate, relaţionarea şi interrelaţionarea conceptelor, folosirea
unor instrumente de lucru digitale, care să faciliteze transmiterea conținuturilor și formarea
competențelor urmărite în fiecare an de studiu.
În acest ses, au avut loc întâlniri, dezbateri, în cadrul Comisiei metodice a învățătorilor, în vederea
schimbului de idei privind noul mod de predare al conținuturilor în mediul online. Aceste întâlniri au

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

An școlar 2019-2020

avut loc pe Google Meet. Elevii au participat la lecții online, defășurate pe Meet, au efectuat teme pe
care le-au trimis învățătorilor pe Google Classroom sau WhatsApp, unde au fost corectate, iar unele
dintre ele retrimise elevilor spre a fi refăcute. Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul
învăţării în mediul online, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii
ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii,
inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri algoritmice , modelatoare, problematice. 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. Doamnele învățătoare au întocmit patru planuri
remediale la disciplinele CLR şi MEM pentru elevii care au un ritm mai lent de înţelegere şi realizare
a sarcinilor de lucru,rămânând cu elevii după ore ajutându-i să recupereze şi să ajungă la nivelul clasei.
Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (formativă şi sumativă), fiind însoţite de descriptorii de
performanţă pe trei niveluri: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.
ACTIVITATEA METODICĂ


Lecție demonstrativă susținută în cadrul comisiei metodice a învățătorilor din data de 25
februarie 2020( prof. Moscal Angela) - Disciplina : Matematică și explorarea mediului



Dezbatere pe Meet- ,,Școala online o nouă provocare “ –Resurse digitale/ Google
classroom/ Google Meet

PERFECȚIONARE:


Cursul „Resurse digitale pentru matematică, de la primar la liceu” (24 martie 2020) – curs
realizat pe Didactic.ro în colaborare cu Editura Intuitext ( Prof. Melinte Cristina)



Conferinţa Internaţională „Educaţie on-line” – 43 de webinare şi sesiuni Facebook Live (611 iulie 2020)– eveniment organizat de Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport,
desfăşurat sub patronajul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în parteneriat cu
Primăria Municipiului Chişinău( Prof. Melinte Cristina, prof. Mitu Daniela))



Webinarul ,, Teoria autodeterminării”- Metoda prin care profesorii pot repara motivația
elevilor și pot debloca performanța fiecărui copil( prof. Chiriliuc Oana)



Modulul Microsoft „Tehnologia în educaţie” (11 iunie 2020)– curs organizat de Asociaţia
„Şcoala de valori”( prof. Melinte Cristina)



Cursul de educaţie parentală „Cum ne antrenăm parentingul apreciativ” (finalizarea
activităţii de pregătire teoretică – 10 module – iulie/ august 2020) în cadrul proiectului
„QIE – Appreciative Parenting at National Level”, organizat de Asociaţia „HoltIs”( prof.
Melinte Cristina)

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava



An școlar 2019-2020

Webinarul „Gestionarea emoţiilor în noile condiţii de învăţare” (12 august 2020)
( prof. Melinte Cristina, prof. Chiriliuc Oana)



„Şcoala incluzivă în societatea democratică” – trei module - (24-28 august 2020) –
organizat de CJRAE Suceava în cadrul proiectului „”Building Inclusive and Democratic
School Culture, finanţa prin Granturile Spaţiului Economic European (SEE) şi Norvegiene
Mecanismul Financiar 2014 – 2021 ( prof. Melinte Cristina)



Participare la activităţile din cadrul campaniei „Vreau să merg la şcoală” realizat de
Organizaţia „Salvaţi Copiii” Suceava am participat la curssul,, Tehnici de învățare
online”susținut de către psihologul clinician Alexandra Frâncu –iulie2020( prof. Mitu
Daniela)



Atelierul,,Jocuri muzicale„.Evenimentul a fost susținut de Programul Național Cantus
Mundi,formator Rusu Ana Maria -ianuarie 2020( prof. Mitu Daniela)

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


,, Bibliotecar pentru o zi” și ,,Zici pentru aici: Citim împreună pentru a salva planeta” – (
prof. Mitu Daniela)



Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei românești – ianuarie 2020 (prof. Chiriliuc Oana,
prof. Moscal Angela)



Cufărul cu lecturi - pe tot parcursul anului școlar( prof. Moscal Angela)



Mărțișorul – simbol românesc al sosirii primăverii – februarie- martie 2020



“Mărțișor din suflet de copil” (prof. înv.primar Puiu Loredana, Străchinescu Mariana,
Raicu Adina, Corocăiescu Ancuța, Cucoș Gabriela, Mitu Daniela)



“Întinde mâna, prietene!” (prof. înv.primar Raicu Adina)



Sănătate în bucate” educație pentru sănătate -activitate practică desfășurată în sala de clasaeducație pentru sănătate (prof. înv. primar Chiriliuc Oana)



Suntem copiii Europei” (prof. înv.primar Chiriliuc Oana)



,,Dinți sănătoși pentru un zâmbet frumos”-prevenția înainte de toate-activitate desfășurată
în parteneriat cu -Centrul Stomatologic,,New Dent” (prof. înv. primar Chiriliuc Oana)



”Cum ne comportăm în școală pentru a fi în siguranță”-dezbatere (prof. înv. primar
Chiriliuc Oana)



Gânduri și surprize pentru mama” –activitate practică (prof. înv. primar Chiriliuc Oana)



”Suntem copiii Europei”-activitate online, desfășurată cu ocazia Zilei Europei (prof. înv.
primar Chiriliuc Oana)
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”Săptămâna politeții”-sunt școlar politicos (prof. înv. primar Chiriliuc Oana)

CONCURSURI ȘCOLARE:


MICII OLIMPICI – ETAPA DE APROFUNDARE – FEBRUARIE 2020



CONCURSUL JUDEŢEAN DE ARTE VIZUALE „ART FROM HEART”, EDIŢIA A II-A
2020;



CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ COMPER
MATEMATICĂ ȘI COMPER COMUNICARE - EDIȚIA 2019-2020



CONCURSUL NAȚIONAL „AMINTIRI DIN COPILĂRIE”
La concursurile mai sus menționate, au participat elevi îndrumați de prof. Străchinescu
Mariana, Puiu Loredana, Raicu Adina, Corocăiescu Ancuța, Chiriliuc Oana, Moscal Angela,
Cucoș Gabriela )- Elevii participanți au obținut numeroase premii I, II, III și mențiuni.
Planurile de pregătire pentru concursuri:



„Comunicare.Ortografie.Ro”, înregistrat cu nr. 292/27.01.2020 – program de pregătire
suplimentară a elevilor capabili de performanţă la limba română (15 elevi)- Prof. Melinte
Cristina



„Fii inteligent!”, înregistrat cu nr. 273/23.01.2020 – program de pregătire suplimentară a
elevilor capabili de performanţă la matematică (11 elevi)- Prof. Melinte Cristina

PROIECTE EDUCAŢIONALE


Concursul Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca tine sunt şi eu”, aprobat în CAEJ 2019–
2020, Domeniul C5 cultural – artistic: muzică şi dans, pagina 11, poziţia 1 ( amânat)
Scop: Dezvoltarea interesului și a motivației pentru lectură și aplicarea cunoștințelor însușite
în contexte variate. Concursul Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca tine sunt şi eu”, aprobat
în CAEJ 2019–2020, Domeniul C5 cultural – artistic: muzică şi dans, pagina 11, poziţia 1
(amânat) ( prof. Melinte Cristina )



Proiectul educţional de dezvoltare socio-emoţională „Împreună ne e mai bine”- împreună cu
psihologul şcolii, Nicoleta Popescu, ( am urmărit dezvoltarea lor emoţională în sensul creşterii
capacităţii de gestionare a stresului şi emoţiilor negative) –( prof. Melinte Cristina, prof. Cucoș
Gabriela, prof. Mitu Daniela)



LECTURA – o ușă spre o lume a poveștilor” – proiect dedicat Zilei Internaționale a cititului
împreună – 5 februarie 2020( Prof. Moscal Angela)



Diplomă de participare.Competență și performanță școlară la Etapa Județeană I, Comper
Matematică, An școlar 2019-2020, eliberată de Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte, Paralels 45.(
prof
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Diplomă de participare.Competență și performanță școlară la Etapa Județeană I, Comper
Comunicare An școlar 2019-2020, eliberată de Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte, Paralels 45.

PARTENERIATE


„Violența distruge, Prietenia construiește” – Proiect de prevenție din cadrul campaniei
R.E.S.P.E.C.T. / Săptămâna județeană a nonviolenței în mediul școlar. 27 – 31 ianuarie 2020;
(prof. Moscal Angela)



Parteneriat cu biblioteca Colegiului de Artă „ Ciprian Porumbescu” în cadrul proiectului Ziua
Internaţională a Cititului Împreună. Lectura, arta de a citi – nr. 440 din 3.02.2020- (prof. Cucoș
Gabriela)



„STAY AT SCHOOL: Nu abandona, implică-te!” – acțiune de colectare de cărți pentru
dotarea bibliotecii Școlii de la Gura Putnei – 2019-2020 ;( prof. Chiriliuc Oana, prof. Moscal
Angela)



Parteneriat educațional – privind organizarea etapei Proiectului Interdisciplinar cu Participare
Internațională ,,Micii Olimpici” ca parte a Proiectului Interdisciplinar Star Kids ( prof. Moscal
Angela, prof. Chiriliuc Oana



Acord de parteneriat nr. 5316/04.10.2019 cu Casa de Cultură a Studenţilor Suceava în vederea
realizării Concursului Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca tine sunt şi eu”



Acord de parteneriat nr. 946/04.03.2020 cu F.U. Aşezământul de Copii „Sf. Ierarh Leontie şi
Teodosie” Rădăuţi (în vederea realizării Concursului Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca
tine sunt şi eu”)



Acord de parteneriat nr. 939/03.03.2020 cu Şcoala Gimnazială Siminicea (în vederea realizării
Concursului Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca tine sunt şi eu”)



Acord de parteneriat nr. 940/03.03.2020 cu Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava (în vederea
realizării Concursului Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca tine sunt şi eu”)



Acord de parteneriat nr. 555/10.02.2020 cu Şcoala Gimnazială Sf.Ilie, com. Şcheia (în vederea
realizării Concursului Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca tine sunt şi eu”)



Acord de parteneriat nr. 483/05.02.2020 cu Şcoala Gimnazială Nr.3 Suceava (în vederea
realizării Concursului Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca tine sunt şi eu”)



Acord de parteneriat nr. 462/04.02.2020 cu Şcoala Gimnazială Nr.4 Suceava (în vederea
realizării Concursului Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca tine sunt şi eu”)



Acord de parteneriat nr. 789/26.02.2020 cu Şcoala Gimnazială Nr.10 Suceava (în vederea
realizării Concursului Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca tine sunt şi eu”)



Acord de parteneriat nr. 762/25.02.2020 cu Şcoala Gimnazială Nr.3 Suceava (în vederea
realizării Concursului Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca tine sunt şi eu”)
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Acord de parteneriat nr. 763/25.02.2020 cu Şcoala Gimnazială Nr.3 Suceava (în vederea
realizării Concursului Judeţean de Muzică şi Dans „Copil ca tine sunt şi eu”)

PUBLICAȚII:


Fişa de lucru Legenda lăcrămioarelor, după Boris Crăciun (pg 466/468), în revista Paşi spre
vacanţă. Modele de teste iniţiale, formative, sumative şi fişe de lucru.Buftea, Iunie 2020, ISBN
978-973-0-32139-5.( prof. Cucoș Gabriela).



Adeverinţă nr 40 din 15.06.2020 eliberată de Centrul de Excelenţă Eurotrading SRL, privind
publicarea unei fişe de lucru în Revista Naţională Inovaţie în Educaţie(ISSN 2668-7097/ ISSNL7097), nr 7, din iunie 2020.( prof. Cucoș Gabriela).

SIMPOZIOANE, CONFERINȚE


Conferinţa Internaţională „Educaţie on-line” – 43 de webinare şi sesiuni Facebook Live (6-11
iulie 2020)– eveniment organizat de Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, desfăşurat
sub patronajul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Chişinău(Prof. Melinte Cristina)



Fişa de lucru Legenda lăcrămioarelor, după Boris Crăciun (pg 466/468), în revista Paşi spre
vacanţă. Modele de teste iniţiale, formative, sumative şi fişe de lucru.Buftea, Iunie 2020, ISBN
978-973-0-32139-5.( prof. Cucoș Gabriela).



Adeverinţă nr 40 din 15.06.2020 eliberată de Centrul de Excelenţă Eurotrading SRL, privind
publicarea unei fişe de lucru în Revista Naţională Inovaţie în Educaţie(ISSN 2668-7097/ ISSNL7097), nr 7, din iunie 2020.



Diplomă de participare pentru prezentarea unei lucrări în cadrul Simpozionului Naţional
„Educrates”, ediţia a VI-a, 20 decembrie 2019( prof. Cucoș Gabriela).



Adeverinţă nr 19523 din 22.01.2020 eliberată de Editura Edu şi Asociaţia Educrates privind
participarea la SIMPOZIONUL NAŢIONAL EDUCRATES ( ediţia a VI-a), , lucrarea fiind
publicată în volumul colectiv , având ISBN nr 978-606-9086-03-2.( prof. Cucoș Gabriela)



Simpozionul Național / Proiectul Educațional : Rolul activităților Extrașcolare în Educația
Copiilor- Ed. D” Art, martie 2020- ( Chiriliuc Oana).

Comisia metodică a învăţătorilor a demonstrat implicare în promovarea valorilor şcolii şi a
militat permanent pentru creşterea prestigiului instituţiei, încearcând să promoveze valori ale
unei echipe adevărate, bazate pe: profesionalism, conştiinciozitate, creativitate, spirit de echipă.
Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o şcoală să fie eficientă, este
necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar
activitatea didactică să fie mai mult centrată pe elev.
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CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
În semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020, 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 de predare/învățare prin
proiectarea curriculară, realizarea curriculum-ului, asigurarea calităţii procesului instrucţional centrat
pe elev şi orientat spre formarea competenţelor cognitive, acţionale, funcţionale, pragmatice,
modernizarea strategiilor educaţionale, a metodelor de instruire şi a resurselor didactice, reducerea
absenteismului, evaluarea elevilor cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, standarde evaluative
pentru asigurarea calităţii în educaţie, identificarea și pregătirea elevilor capabili de performanță și
îmbunătăţirea competenţelor de lectură.
Astfel, toți membrii catedrei de limba și literatura română și-au întocmit la timp, în mod riguros
și științific, planificările semestriale și pe unități pe semestrul al II-lea al anului școlar 2019/ 2020.
Lecțiile desfășurate de profesoarele de limba română au avut un caracter dinamic și modern, bazânduse pe metode și mijloace active de predare-învățare.
Componenta evaluativă a fost urmărită de-a lungul întregului semestru, prin notare ritmică și
modalități alternative de evaluare. În urma evaluărilor s-au realizat planuri de măsuri remediale, menite
să eficientizeze pregătirea pentru examene. De asemenea, doamnele profesoare Anca Varga, Liliana
Balan, Dana Trocin și Musca Manuela au făcut parte din comisiile de evaluare ale examenelor
naționale pentru clasele a opta și a douăsrezecea. La etapa locală a Olimpiadei de Limba și Literatura
română (februarie 2020), dna prof Liliana Balan a participat în calitate de evaluator. La aceeași etapă,
eleva Latiș Miruna, din clasa

a VI-a B, a obținut 95 de puncte, calificându-se pentru etapa județeană

(prof. Liliana Balan). In cadrul concursului Un copil educat, un mediu curat, ediția a IV-a, 1236,
organizat de Scoala Gimnaziala nr.I Dumbrava Roșie, ISJ Neamț, au obținut PremiuI I, Papuc
Alexandra, Premiul III, Stoenescu Anubis, ambele eleve din clasa a VIII-a B, sub îndrumarea dnei prof
Dana Trocin.
Pregătirea pentru examenele naționale a constituit o prioritate pentru profesorii de limba și
literatura română în semestrul al doilea al anului școlar 2019/ 2020. Astfel, doamnele profesoare anca
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Varga și Dana trocin (pentru clasa a VIII-a) și Anca Varga, Dana Trocin și Manuela Muscă (pentru
liceu), au continuat pregătirea suplimentară pentru examenele naționale, conform unui orarustabilit,
atat în online, pe platforma Classroom, cât și fizic, la școală.
Dezvoltarea competențelor de lectură a constituit o altă prioritate pentru catedra de limba și
literatura română și în semestrul al II-lea al anului școlar2019/ 2020. În acest sens, au continuat
proiectele cercurilor de lectură începute în semestrul I, Livrovorii (prof. coordonator Liliana Balan) și
Aripi de cuvinte (prof. Dana Trocin). Aceeași direcție a dezvoltării competențelor de lectură a fost
urmărită și de doamna profesoară Dana Trocin prin proiectul Cartea: o comoară pentru suflet
(partener: Biblioteca Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava și bibliotecara Alina Papuc).
De Ziua Culturii Naționale au realizat momente comemorative dedicate lui Mihai Eminescu doamnele
prof. Liliana Balan, Anca Varga, Dana Trocin, Musca Manuela. Cu ocazia evenimentului ZICI
(ferbruarie 2020) doamna prof. Dana Trocin a derulat acțiunea Universul Cunoașterii prin Lectură.
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.
Dezvoltarea instituțională a vizat încheierea de parteneriate și coordonarea de proiecte care să
aprofundeze relațiile școlii noastre cu mediul comunitar. În acest sens a fost încheiat un parteneriat cu
Universitatea Suceava, Coala Gimnaziala Gura Putnei (prof. Dana Trocin).
Prin activitatea desfășurată, nu numai în timpul celui de al II-lea semestru, ci în întreg anul
școlar2019/ 2020, membrii catedrei de limba și literatura română au demonstrat că sunt interesați să
aplice metode şi strategii didactice care vizează stimularea creativităţii, centrarea demersului
instructiv-educativ pe elev și învăţarea interactiv-creativă, aspecte care s-au reflectat și în rezultatele
obținute de elevii noștri la examenele naționale.
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CATEDRA DE LIMBI MODERNE
În urma analizei activităţii Comisiei metodice de Limbi moderne, s-a constat că membrii
catedrei de limbi moderne au desfăşurat, în semestrul al II-lea, o activitate susţinută, în conformitate
cu programa şcolară, cu planul managerial al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, precum şi cu
recomandările pe linie de specialitate.
Ca de obicei, au fost urmărite parcurgerea materiei, la toate clasele şi specialităţile, conform
planificărilor semestriale şi obiectivelor propuse, antrenarea unui număr mare de elevi în pregătirea
concursurilor şi olimpiadelor şcolare.
La începutul perioadei de sistare a cursurilor, în activitatea didactică a profesorilor de limba
engleză și limba franceză din unitatea noastră școlară, atât cu elevii din ciclul primar, gimnazial cât și
cu cei din ciclul liceal, au fost exploatate, de la aplicații simple pentru comunicare asincronă de grup,
precum Whatsapp, Facebook messenger, la aplicațiile pentru comunicare sincronă, în grup, prin
apeluri video/ videoconferințe - Zoom, Meet, Skype. Ulterior, toți elevii și profesorii au accesat
Platforma de e-learning – Google classroom și toate lecțiile se desfășoară acum pe această platformă.
Ca în întregul sistem educational, de altfel, au fost semnalate impedimente de natură logistică,
pedagogică, tehnică și de conținut. Un număr considerabil de elevi nu posedau suficiente informații și
competențe specifice instruirii asistate de calculator. La unele clase, diferențele dintre mediile rural și
urban s-au remarcat în disfuncțiile la nivelul infrastucturii tehnologice. Au fost întâmpinate și anumite
probleme de conținut, curriculumul permițând într-o măsură variabilă transpunerea în activități la
distanță.
Pe întreg parcursul activității online, s-a remarcat precaritate în comunicarea autentică, în
relaționare umană profesor-elev, elev-elev. La clasele cu elevi cu nevoi speciale de învățare s-au
întâmpinat dificultăți de sprijin individualizat oferit acestor elevi. A fost semnalată și lipsa unei
legislații care să reglementeze lecțiile online (în ceea ce privește securitatea în mediul
online, asigurarea confidențialității datelor, interzicerea accesului neautorizat la lecțiile online).
Datorită conexiunii la internet și a dispozitivelor elevilor au fost exploatate cu ușurință, la lecții,
manualele digitale de pe site-ul manual.edu.ro (la clasele la care există aceste manuale). De asemenea,
au fost exploatate, cu precădere în activitățile din perioada „Școala altfel” resurse educaționale
deschise, conținuturi digitale, biblioteci online, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps.
Unii profesori de limbi moderne au derulat activități didactice colaborative prin intermediul
eTwinning, precum și platformele specializate de elearning precum Kahoot, Edmodo.
Aspecte relevante privind activitățile școlare și extrașcolare derulate de membrii comisiei de
limbi moderne pe parcursul semestrului al II-lea :
Profesor Arotăriței Monica a efectuat pregatire suplimentara cu elevii claselor a XIIa C, E pentru
competetele lingvistice-limba engleza, a coordonat elevi ai clasei a Xa (Buha Elena, Zigmund Andreea
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și Cretu Alexandra, Murariu Cosmin), clasa a XI a- ( Diana Mihaescu), clasaa XIIa (Ioana Filipciuc,
Simion Bianca, Gabriela Gingu, Ieremie Fabian), clasa a IX-a (Neghina Florentina, Strugariu Izabela)
la olimpiada de limba engleza ; a implementat campania “ DA-I LIBERTATE! NU-I PLATI
EXPLOATAREA!” la nivel de scoala , Campania organizata de Agentia Nationala Impotriva
Traficului de Persoane- Centru Regional Suceava- inspector Laura Stadler Proiect “SAFER
INTERNET DAY”, proiect in parteneriat cu biblioteca scolii. A fost membru in grupul de lucru care
a elaborate propuneri de subiecte pentru Olimpiada de limba engleza –etapa locala și membru in
Comisia pentru oganizarea si desfasurarea Olipiadei de limba engleza clasele VII-VIII, etapa localaprofesor evaluator constestatii si Olimpiada de limba engleza clasele IX-XII –profesor evaluator -15
februarie 2020. A coordonat-o pe eleva Filipiuc Ioana din clasa a XIIa C care a obtinut premiul al IIlea la olimpiada judeteana de limba engleza. A luat parte la Cercul metodic al responsabililor de
proiecte educationale europene

cu trema INFORMARE+, FORMARE+, MOBILITATE+,

PARTENARIATE+ desfasurat la Scoala Gimnaziala “Ion Creanga” Suceava-14 februarie 2020
-

A tradus in regim de vontariat carti pentru Fundatia Noi Orizonturi în cadrul Scolii Cu scLipici pentru
cititorii incepatrori de limba engleza. A participat la webinarul „USING CAMBRIDGE RESOURCES
FOR ONLINE CLASSES”-9 aprilie 2020, cursul online „ INTRODUCERE IN SCRATCH PENTRU
RPOFESORII DE GIMNAZIU”- 3 februarie -26 aprilie 2020, 42 de ore de formare, curs organizat
de Asociatia Teachsoup. A colaborat cu Asociatia Eliberare Bucuresti in cadrul progarmului national
„Scoala Altfel” , realizarea de activitati de prevenire a traficului de persoane și atelierul de formare
intensiva a filmului documentar ca instrument educational dedicat profesorilor diriginti in cadrul
proiectului „ADOLESCENTII SI DOCUMENTARELE” derulat de Asociatia Bloc Zero Bucuresti in
perioada 29 aprilie- 1 mai 2020- 20 de ore de formare. A luat parte la webinarul „IDENTITATEA
RROMANI CONTENMPORANA, INTRE RROMANIPEN SI STIGMAT INTERNALIZAT”- 20
martie 2020, eveniment organizat de Fundatia Terre Des Hommes Romania in cardul proiectului
international”Misto Avilean” 809784, campanie online 10 martie- 9 apreilie 2020, la cursul
“FORMATIVE ASSESSMENT IN PRACTICE- EDITORIAL BOARD”-21-31 mai 2020, organizat
de Schhol Education Gateaway si Teacher Academy, Directorate General for Education and Culture
of European Commission, la cursul “FORMATIVE ASSESSMENT IN PRACTICE- SHAPING
STUDENT LEARNING”-16 martie-15 aprilie 2020 organizat de Schhol Education Gateaway si
Teacher Academy, Directorate General for Education and Culture of European Commission, la cursul
online “ETWINNING PLUS LEARNING EVENT 2020: UNLOCKING THE ENTHUSIASM FOR
LEARNING WITHN PROJECT BASED LEARNING WITHIN ETWINNING “(perioada 12-22 mai
2020), la Cursul online “LEARNING EVENT 2020:EWTWINNING, CLIL,VET AND ERAMUS
PROJECTS” -23 martie- 1 aprilie 2020 pe platforma Etwinning, webinarul “MENTIMETER FOR
THE DIGITAL CLASSROOM”- 2 aprilie 2020, cursul “PROJECTMANAGER IN ERASMUS PLUS
–ONLINE COURSES” aprilie 2020, proiect in cadrul programului Erasmus, cursul “ MENTOR IN
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VOLUNTEERING ACTIVITIES –ONLINE COURSES”- martie 2020, webinariile organizate de
fundatia National Geographic “ PRACTICAL IDEAS FOR TEACHING ACADEMIC
VOCABULARY ONLINE”- 6 aprilie 2020 si “SAME, SAME OR DIFFERENT- TEACHING YOUR
COURSEBOOK ONLINE, PART 2”-9 aprilie 2020, “THE HISTORY WITHIN A TEACHER’S
VOICE”- 7 mai, Webinar organizat de Oxford University Press- “GETTING READY FOR YOUR
FIRST ONLINE LESSON” -24 martie 2020, “ENGLISH LANGUAGE TEACHING –ONLINE
CONFERENCE, GLOBAL SKILLS ASSESSMENT FOR LEARNING VOCABULARY DIGITAL
SKILLS”-27-29 februarie 2020, Webinar organizat de Cambridge Assessment English- “TEACHING
ONLINE WITH DIGITAL TOOLS TO DEEVLOP LANGUAGE SKILLS” 25 mai 2020. A participat
la urmatoarele proiecte E-twinning “LET’S TACKLE WITH DROPOUT BY EXCHANGING
GOOD PRACTISES” “BREAK THE SILENCE! STOP BULLYING TODAY!”
Rezultatatele de la olimpiadele și și concursurile la care a participat sunt: Premiul al II-lea la olimpiada
judeteana de limba engleza (Filipiuc Ioana clasa a XIIa C), Premiul I “ Ne pretuim valorile” Neghina
Florentina (clasa a IXa B), Premiul I “ Ne pretuim valorile” (Paula Camciuc clasa a XIa D), Mentiune
“ Ne pretuim valorile” (Buha Elena clasa a X-a A Minciuna Diana, clasa a XI-a D și Andriesei
Andreea clasa a XIa D).
Doamna profesoară Dascaliuc Anca-Viviana a fost profesor evaluator la Olimpiada de limba
engleza, etapa locala, organizata la Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza, Suceava (7.03.2020),
evaluator la Olimpiada de limba engleza, etapa judeteana, organizata la Colegiul National de
Informatica Spiru Haret, Suceava (28.02.2020), membru in grupul de lucru care a elaborat subiecte
pentru Olimpiada de limba engleza, etapa locala, membru in comisia de Bacalaureat - sesiunea iunieiulie 2020 de echivalare si recunoastere a competentelor lingvistice, organizator al concursului
Cangurul Lingvist (6.03.2020), membru al proiectului E-Twinning Break the Silence! Stop Bullying
Today! (4.03.2020), membru al proiectului E-Twinning Let’s Tackle with Dropout by Exchanging
Good Practises (16.06.2020), Mmembru in comisia de redactare a revistei online Words and Thoughts.
A participat la numeroase stagii de formare/webinars: Using Cambridge Resources in Online Classses;
Online Platforms for Remote English Classes; Introduction to Online Teaching și la concursul I Am
Smart Education (1.06.2020)
Doamna profesoară Hisem Gabriela a contribuit la dezvoltarea instituţională şi la promovarea
imaginii unităţii şcolare prin participarea la diferite concursuri si olimpiade precum și prin
organizarea și coordonarea unor activități școlare și extrașcolare, a organizat și derulat împreună cu
CȘE proiectele educaționale “Write Me Love” proiect dedicat Zilei Îndrăgostiților și ,,EducaTIFF”
proiect ce are ca scop introducerea elevilor in lumea cinematografiei, a participat și coordonat Proiectul
Expozițional ,,Peisaj de iarnă” în parteneriat cu ISJ și Palatul Copiilor și Proiectul Expozițional
,,Expresivități cromatice-KALOKAGATHIA”. A participat

la proiectul ,,Natura și prietenii

săi”,proiectul ,,Alegeri sănătoase”,evenimentele dedicate Zilei Culturii Naționale de la Muzeul
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Bucovinei precum și la proiectul on-line ,,Lumea Eco” a coordonat proiectul INTESPO-Înregistrarea
Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare-ANOFM, a participat la Conferința regională
,,Siguranță și nonviolență în mediul școlar”, a îndrumat și susținut elevii în vederea participări la
Olimpiada locală și județeană de limba engleză, a participat la intocmirea subiectelor, a supravegheat
și corectat lucrarile și implicit a pregatit elevii suplimentar în vederea participării la aceste concursuri.
Doamna prof. Petronela Munteanu este membru al Consiliului Consultativ al disciplinei limba
franceză, profesor metodist, profesor abilitat evaluator DELF, a colaborat activ cu ISJ Suceava. A fost
membru în comisia de organizare și elaborare subiecte la etapele olimpiadei de limba franceză, etapa
locală, județeană și națională. A participat la webinarul adresat profesorilor de limba franceză (curs
internațional FLE), CLE International spécial Roumanie, august 2020, a participat la Conferința
Internațională Educația online, iulie 2020, a coordonat Școala de vară, (ediția a II-a), ARTisTIC,
perioada august-septembrie 2020, precum și activitatea de redactare, depunere, implementare proiect
de parteneriat schimb interșcolar Erasmus+, K229, Juliet, Women Open to Moder European Nation.
Profesorii de limbi moderne s-au implicat, de asemenea,

în activitățile de specialitate :

consfătuiri didactice, ședințe de catedră, cercuri pedagogice, ședințe la ISJ cu profesorii metodiști,
inspecții metodice curente și speciale, efectuate de profesorii metodiști Petronela Munteanu si
Bejinariu Alexandra, coordonare de practică pedagogică, prof. Dăscăliuc Anca.
Așadar, la nivelul catedrei de limbi moderne există un colectiv didactic competent, bine
pregătit, cu o atitudine morală şi civică ireproșabile. Membrii comisiei metodice au demonstrat
operativitate, corectitudine, probitate morală, sunt implicați activ în activităţi variate, preocupați de
perfecţionarea continuă, respectă şi promovează deontologia profesională (integritatea morală şi
profesională).
Și în acest semestru s-a remarcat un interes crescut în promovarea şi încurajarea activităţilor
în echipă, în formarea unei culturi organizaţionale care să stimuleze comunicarea, performanța școlară
și inovația.
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CATEDRA OM ȘI SOCIETATE

În semestrul al II-lea din anul şcolar 2019-2020, activitatea Comisiei metodice Om și
Societate s-a desfăşurat conform Planului Managerial, având ca obiective principale asigurarea
calităţii, asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, formarea continuă
a cadrelor didactice şi obţinerea de performanţe şcolare. Avându-se în vedere contextul general,
desfăşurarea orelor în mediul online din data de 11 martie, Comisia metodică „Om si societate” și-a
propus: Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum și adaptarea acesteia la particularitățile clasei ; Utilizarea unor strategii didactice care asigură
caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice; Utilizarea eficientă a resurselor
materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice; Organizarea și
desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în
mediul online; Proiectarea activităților suport pentru învățarea online și a instrumentelor de evaluare
aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică; Utilizarea de resurse
educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme
educaționale; Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării
competenței de ”a învăța să înveți”; Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor
din online; Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea
rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev; Asigurarea transparenței criteriilor, a
procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare; Cunoașterea, consilierea și tratarea
diferențiată a elevilor.
Utilizarea mijloacelor de învăţământ, soft-uri educaţionale, etc.
Membrii comisiei au utilizat resursele educaționale propuse de MEC în perioada martie-iunie
2020 pentru continuarea învățării în mediul online la toate clasele din încadrare; Prof. Bilan Liliana a
continuat activitatea începută în octombrie 2019 cu elevii clasei a VII-a B în programul „Proiect:
Cetățeanul” inițiat de Institutul Intercultural Timișoara.

Rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri şcolare, simpozioane:


Eleva Palaghianu Cătălina din clasa a X-a B a obținut mențiune la Olimpiada de Istorie –
faza județeană – prof. îndrumător Bilan Liliana-Doiniţa;



Eleva Budui Ioana din cl. a VI a A a participat la Mica olimpiadă de geografie ”Terra”–
fazele locală și județeană – a obţinut locul I la faza județeană – prof. îndrumător Ţolca
Doiniţa Felicia;
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Prof. Rusu Ciprian a pregătit elevii participanţi la Olimpiada de Religie Ortodoxă Stoenescu Anubis din clasa a VII a B şi Botan Ioana din clasa a XII a E obţinând premiul
II la faza judeţeană. De asemenea, elevii Balan Robert şi Balan Codrin, îndrumaţi de prof.
Rusu Ciprian, au obţinut Premiul I, fiecare în parte, la Concursul „Icoana din sufletul
copilului”, concurs avizat de CAEJ nr. 1310/12.02.2019;



Prof. Golea Simona a pregătit 3 elevi pentru a participa la Olimpiada de Religie – culte
neoprotestante. Etapa județeană trebuia sa aiba loc pe data de 14.03.2020 la Scoala
Gimnaziala Ipotesti, dar nu s-a mai putut participa din cauza pandemiei.



Copiii sub îndrumarea prof. Golea Simona au participat și la alte activități care au pus în
valoare ceea ce au învățat în cadrul orelor de religie. De exemplu: - Concursuri Biblice ca :
“ Talantul în negoț” unde au participat un mare număr de elevi din cadrul bisericilor
penticostale , concursul desfășurându-se în prima etapă în cadrul bisericilor iar cei calificați
urmând să se întâlnească la faza județeană, națională și internațională dar, tot din cauza
pandemiei, anul acesta nu au mai avut loc.

Dezvoltare/formare profesională a cadrelor didactice:


Prof. Popescu Nicoleta a susţinut şi promovat examenul pentru obţinerea gradului didactic
I;



Prof. Bilan Liliana a susținut activități de formare în cadrul proiectului cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020
“Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”;



Prof. Rusu Ciprian a participat la cursurile de formare: „Managementul calităţii în
educaţiei” şi „Strategii didactice active performante” organizate de CCD „George Tofan”
– Suceava, iar în luna mai a fost admis în Corpul de experţi;



Membrii comisiei (Bilan Liliana-Doiniţa, Ţolca Doiniţa-Felicia şi Lazăr Radu) au fost
profesori evaluatori la olimpiadele organizate la nivel de disciplină – faza locală şi cea
judeţeană;



Prof. Ţolca Doiniţa Felicia a participat, ca evaluator și responsabil al comisiei pentru cl. a
VII a, la Concursul Școlar Național de geografie ”Terra - Mica olimpiadă”, faza județeană
organizată în data de 29.02.2020 la Școala Gimnazială ”Teodor Balan” Gura Humorului
şi a fost membru în grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor la etapa locală a aceluiaşi
concurs.

Activităţi extracurriculare:


24 Ianuarie – Mica Unire a fost sărbătorită nivelul comisiei diriginților, dar şi printr-un
moment artistic care a inclus o serie de cântece patriotice şi distribuirea de pliante și
panglici tricolore elevilor prezenți în sala Auditorium;
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Prof. Bilan Liliana-Doiniţa a implicat elevii clasei a X-a A în proiectul de prevenţie
“Violenţa distruge, Prietenia construieşte!”
Prof. Ţolca Doiniţa Felicia a implicat 14 elevi din clasa a XII a B ca voluntari în activitatea
derulată la Biblioteca I.G.Sbiera Suceava, parte a proiectului umanitar - Expoziție de
grafică și pictură, ce viza sprijinirea tratamentului medical al Mariei, elevă la o școală din
Câmpulung Moldovenesc, prin donarea fondurilor obținute din vânzarea tablourilor
proprii, derulat în perioada ianuarie - februarie 2020.
Prof. Rusu Ciprian şi prof. Munteanu Anamaria au continuat parteneriatul cu forurile de
conducere din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor (revista: Biserica din sufletul
copilului);

ANALIZA SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

 parcurgerea materiei conform programei
şcolare
 folosirea fişelor de lucru, a calculatorului,
platformelor educaţionale şi a altor
materiale auxiliare
 pregătirea suplimentară a elevilor înscrişi
la bacalaureat prin ore de consultaţii

 folosirea insuficientă a metodelor moderne
de predare – învăţare – evaluare
 numărul de ore alocat materiilor de bac este
mic având în vedere că subiectele de
bacalaureat sunt identice cu cele primite de
către elevii de la liceele teoretice de profil

Oportunităţi

Ameninţări

 metode alternative de predare – învăţareevaluare
 discuţii cu părinţii elevilor din clasele
terminale;

 diminuarea interesului elevilor pentru
procesul instructiv- educativ.
 tentaţii mult prea mari pentru adolescenţi
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CATERDRA MATEMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Activitatea la nivel de catedră și de comisie metodică s-a desfășurat conform planului
managerial stabilit la început de an școlar și în semestrul al doilea s-au adaptat învățământului online.
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 conform programelor stabilite pentru primul
semestru și încheierea de procese verbale pentru fiecare ședință a comisiei metodice;
Avand in vedere situatia creata de pandemia de coronavirus, profesorii din catedra de
matematica si tehnologia informatiei au realizat orele online începand cu data de 11 martie 2020.
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Trebuie menționat că membrii comisiei de matematică și tehnologia informației au participat la
diverse proiecte, activitati, conferințe, cursuri de perfecționare: doamna profesoară Carmen Hrab a fost
profesor asistent la Olimpiada de Informatică – etapa locală desfașurată la Colegiul Naționalde Informatică
„Spiru Haret” Suceava, 7 martie 2020; a participat la activitățile desfășurate în cadrul Cercului
Pedagogic al profesorilor de informatică, atât la nivel liceal cât și gimnazial;a fost membru în Comisia
de organizare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, din centrul de examen Colegiul de Artă
„Ciprian Porumbescu” Suceava, a fost secretar la Examenul de bacalaureat 2020, desfasurat la Școala
Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava, doamna profesoară Țibu Dana Cristina a participat la programul de
formare ”Comunicarea în limba engleză pentru cariera didactică”, oferit de Casa Corpului Didactic ”George
Tofan” Suceava, perioada 23.11.2019-01.02.2020, 90h/ 22CPT, a fost profesor evaluator la disciplina
Matematică în cadrul comisiei din centrul zonal de evaluare de la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a
VIII-a în anul școlar 2019 – 2020, Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu, la Centrul regional de contestații de
la Școala Gimnazială ”Miron Costin”, Suceava si la disciplina Matematică la examenul de Bacalaureat,
sesiunea iunie – iulie 2020 în cadrul comisiei pentru Centrul zonal de evaluare, în Centrul de examen CZE
3356 de la Școala Gimnazială Nr. 10, Suceava, doamna profesoara Isache Alina a participat la cursurile de
perfecționare “CRED și Curs de formare în limba engleză”, a întocmit opționalul: GEOMETRIE
DESCRIPTIVĂ, a participat în echipa de proiect “Violența distruge, Prietenia construiește !”, a participat
la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de

Matematică / Concursul Național de Matematică Aplicată

“Adolf Haimovici”; a participat la corectarea lucrărilor de Evaluarea Națională, doamna profesoara Runcan
Lacramioara a organizat activitatea-concurs on-line ,, Ziua PI” la clasele a V-a A și B si a participat la
etapa locală a Olimpiadei Naționale de Matematică în calitate de profesor evaluator.
Precizam faptul ca doamna profesoară Țibu Dana Cristina a participat la diverse webinarii, cum ar fi:
webinarul „Voluntari pentru Sănătate” organizat de către Asociația Institutul Bucovina în parteneriat
cu Federația

Organizațiilor

Neguvernamentale

pentru

Servicii

Sociale

(FONSS) sub

patronajul Secretariatului General al Guvernului în cadrul programului „Promotorii Voluntariatului
în România 2020”, ”Metodologia predării la distanță sincron + asincron” și îndeplinirea sarcinii practice
în cadrul Proiectului ”Platforme Educationale online”, ”Demararea procesului de predare la distanță pas cu
pas” și îndeplinirea sarcinii practice în cadrul Proiectului ”Platforme Educationale online”, ”Crearea
cărților digitale cu ajutorul instrumentului Bookcreator” și îndeplinirea sarcinii practice în cadrul
Proiectului ”Platforme Educationale online”, ”Utilizarea platformei Wand Education” și îndeplinirea
sarcinii practice în cadrul Proiectului ”Platforme Educationale online”, ”Integrarea intrumentelor web în
planurile de lecții” și îndeplinirea sarcinii practice în cadrul Proiectului ”Platforme Educationale online”,
”Utilizarea instrumentului Triventy” și îndeplinirea sarcinii practice în cadrul Proiectului ”Platforme
Educationale online”, ”Utilizarea tablei interactive Zoom Whiteboard” și îndeplinirea sarcinii practice în
cadrul Proiectului ”Platforme Educationale online”, ”Crearea de activități interactive cu instrumental
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Purpose Games” și îndeplinirea sarcinii practice în cadrul Proiectului ”Platforme Educationale online”,
”Crearea de cărți interactive cu intrumentul Bookemon” și îndeplinirea sarcinii practice în cadrul
Proiectului ”Platforme Educationale online”.
Mai putem menționa faptul că domnul profesor Ciprian Ionel Hrețcanu a participat la cursurile de
formare "Managementul carierei și dezvoltarii personale", "Managementul programelor educationale",
"Managementul organizatiei școlare" și a urmat cursul de formator.
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CATEDRA ȘTIINȚE-EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
În semestrul al II- lea, comisia metodică Științe și Educație fizică și Sport și-a desfășurat
activitatea didactică începând cu luna aprilie, online, din cauza pandemiei determinate de
coronavirusul COVID-19. La toate disciplinele, lecțiile au fost de predare – învățare - evaluare și
recapitulare pentru fixarea și consolidarea cunoștințelor. Pentru că activitatea didactică a fost
desfășurată în totalitate online, aceasta a avut un impact negativ asupra învățării temeinice. Lucrările
de laborator desfășurate în cabinetele de biologie, fizică și chimie, au un rol important în procesul de
învățare, fiecare elev vine în contact direct cu procesele, fenomenele fizice, chimice și biologice, este
colaborator activ al profesorului în descoperirea unor noţiuni noi, pe cale experimentală. În acest fel
elevii își formează deprinderi de lucru, să cerceteze, să utilizeze aparatura și ustensillele de laborator,
reactivii,

competențe care nu se dobândesc în lecțiile online. Nici cele mai sofisticate și mai

performante platforme educaționale online nu sunt ideale astfel încât să asigure condiții similare cu o
clasă reală.
Pentru activitățile de învățare la distanță, profesorii și elevii au folosit mai multe mijloace
specifice: aplicații simple precum whatsapp, Facebook messenger, platforma specializată de e-learning
Google classroom, aplicații pentru comunicarea sincronă în grup prin apeluri video / videoconferințe
precum Meet și Zoom. Profesorii au utilizat site-uri educaționale cu informații, ilustrații, filme
documentare, softuri educaționale, laboratoare virtuale. Elevii din unele clase de gimnaziu și liceu au
participat într-un procent ridicat la aceste cursuri, au primit teme, pe care le-au efectuat şi le-au trimis
pentru evaluare, cadrelor didactice. Tot online, membrii comisiei metodice au organizat întâlniri în
care au discutat despre strategiile didactice utilizate la clasele de gimnaziu și liceu.
Doamna profesoară de Educație fizică și sport Ghervan Oana a coordonat proiectul „ ECHIPA
MEA DE BASCHET”, desfăşurat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Rădauţi09.02.2020. A participat cu lecție demonstrativă în format online în cadrul proiectului RED propus de
Ministerul Educației și Cercetării. Tot doamna profesoară a participat în cadrul proiectului „TOTUL
VA FI BINE! ”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, mai 2020.
În urma măsurilor de securitate instituite de Ministerul Educației și Cercetării în luna aprilie,
Evaluarea Națională la clasa a VI a și toate concursurile școlare județene și naționale au fost anulate.
Doamna profesoară de chimie Dumitru Viorica a publicat în revista nr.13 „Dialoguri
didactice”, Mangalia„ Apa - esența vieții” - Proiect de activitate interdisciplinară.
Membrii comisiei metodice Științe și Educație fizică și sport au participat ca profesori asistenți
la Examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020.
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CATEDRA DE STUDII TEORETICE ȘI MUZICĂ VOCALĂ
În semestrul al II- lea al anului şcolar 2019-2020, în cadrul catedrei de Studii teoretice şi
muzică vocală, materia a fost parcursă pe baza planificărilor întocmite în conformitate cu programele
şcolare în vigoare. Semestrul al II-lea, a debutat cu rezultate foarte importante însoţite de o bogată
activitate.
PROIECTE ȘI PARTENERIATE LA NIVELUL CATEDREI:


Proiectul educaţional Şansa la normalitate, proiectul educaţional Muzica la timpul prezent,
Concursul Judeţean de Arte Vizuale Art from Heart etc.;



S-a organizat, împreună cu prof. Dana Trocin şi bibliotecar Alina Papuc, proiectele extraşcolare
Universul cunoaşterii prin lectură şi Cartea, comoară pentru suflet;



S-a iniţiat şi realizat parteneriate între Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava şi alte
instituţii din oraş şi din alte localităţi, după cum urmează: Centrul Judeţean de Asistenţă
Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava; Centrul
Cultural Bucovina; Palatul Copiilor Piatra Neamţ; Palatul Copiilor Suceava; Şcoala de Artă
Piatra Neamţ; Liceul de Artă „Şt. Luchian” Botoşani; Colegiul Național de Informatică „Spiru
Haret” Suceava; Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava; Colegiul Naţional Pedagogic
„Ştefan cel Mare” Bacău; Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni; Şcoala gimnazială
„Simion Florea Marian” Ilişeşti; Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea; Colegiul
„Alexandru cel Bun” Gura Humorului; Şcoala gimnazială „Petru Comărnescu” Gura
Humorului; Şcoala gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuţi; Şcoala „Mihai Eminescu” Rădăuţi;
Şcoala gimnazială Panaci, jud. Suceava; Şcoala gimnazială Neagra-Şarului, jud. Suceava;
Şcoala gimnazială Şerbăuţi, jud. Suceava; Şcoala gimnazială „Ion Creangă” Suceava; Şcoala
gimnazială nr. 3 Suceava; Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava; Şcoala gimnazială
„Ioan Vicoveanu” Vicovu de Jos; Şcoala gimnazială Voitinel, jud. Suceava; Şcoala gimnazială
Frătăuţii Vechi, jud. Suceava; Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc;



S-a coordonat, împreună cu prof. Dana Trocin, proiectul de activitate extraşcolară „STAY AT
SCHOOL:,, Nu abandona, implică-te!”, ce a vizat promovarea unei atitudini nonviolente,
stoparea bullyingului şi a ciberbullyingului, reducerea absenteismului şi a eşecului şcolar, iar
împreună cu prof. Ciprian Constandache s-a derulat proiectul educaţional on-line Lumea
ECO, ce a avut ca scop promovarea educaţiei pentru mediu prin activităţi de voluntariat pentru
a le forma elevilor o atitudine responsabilă faţă de natură;



Doamna prof. Buraciuc Iulia a participat la Conferinţa regională „Siguranţă şi nonviolenţă în
mediul şcolar” organizat de ISJ Suceava; a participat la webinarul „Gestionarea emoţiilor în
noile condiţii de învăţare”, organizat de Institutul de Formare Continuă;
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Pe data de 16.01.2020, doamna prof. Gavriliuc Mirabela a participat la modulul de formare
Educația muzicală centrată pe nevoile de formare ale elevului secolului XXI-exemple de
bună practică, derulat în cadrul proiectului MEMIS, organizat de Asociația AKREDIS la
Suceava- formator proiect prof.Ana Maria Rusu și la Sesiunea de comunicări științifice și
metodice ,,Incursiune în curriculum”Ed.XI-desfasurata la Liceul de Artă ,, Stefan Luchian’’
Botoşani;



În colaborare cu doamna bibliotecară Papuc Alina- Colegiul de Artă și prof. lb. română Varga
Anca, s-a derulat proiectul educațional ,,Mihai Eminescu, poetul sufletului meu” în cadrul
căruia elevi ai claselor a IX-a B și D au interpretat frumoase cântece pe versuri eminesciene;



În cadrul workshop-ului,, EVALUAREA PENTRU ÎNVĂȚARE. CE EVALUĂM? DE CE ȘI
CUM?” cadrele didactice au dobândit competențe specifice ( parteneriat cu CCD și Facultatea
de Științe ale Educației din cadrul Universității Ștefan cel Mare).



În perioada 9-17 mai 2020, câțiva colegi au absolvit cursul ,, Profesor în Online”, în cadrul
căruia au deprins competențe și abilități digitale conforme cu metodologia de dezvoltare a
acestora.



Domnii profesori Viorica Corjan şi Griga Florin au făcut parte din juriul Olimpiadei naţionale
corale, desfăşurată la Suceava, în luna februarie.
PREMII:



Premiul I - Finalist şi Premiul Special al Juriului - Corul „Poco Crescendo” al Colegiului de
Artă



"C. Porumbescu" - la Olimpiada Naţională Corală, faza judeţeană, Suceava 2020;

Premiul I - Finalist şi Premiul Special al Juriului - Corul „Vivat Musica” al Colegiului de Artă
"C. Porumbescu" - la Olimpiada Naţională Corală, faza judeţeană, Suceava 2020;



2 Premii obţinute de elevii Balan Iulian şi Constandache Emilia la Concursul „Ascultă 5 minute
de muzică clasică” organizat de Radio România Muzical;



Premiul I - Budui Laura-Ioana - la Concursul „Art from Heart”, ediţia a II-a, la secţiunea
Felicitări/Mărţişoare;



Premiul II - Maftei-Toma Ianis - la Concursul „Art from Heart”, ediţia a II-a, la secţiunea
Felicitări/Mărţişoare;



Premiul II - Titianu Amalia - la Concursul „Art from Heart”, ediţia a II-a, la secţiunea
Felicitări/Mărţişoare;



Premiul I - Jitaru Lavinia - la Concursul Internaţional Online „World Voices Music Fest”;



Trofeul categoriei - Jitaru Lavinia - la Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară pentru Copii
şi Tineri „Voci de îngeri” Suceava.
Întreaga catedră s-a implicat activ în organizarea examenului pentru certificarea

competenţelor profesionale, care a avut loc la începutul lunii iunie, atât ca profesori îndrumători cât
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şi ca membri în comisii. Majoritatea absolvenţilor au fost admişi la Universităţile de Arte din ţară,
obţinând rezultate foarte bune.
Catedra de Studii teoretice şi muzică vocală s-a implicat activ în activităţile organizate la
nivel de şcoală, atât în prima parte a semestrului, cât şi în activitatea desfăşurată on-line din lunile
aprilie, mai şi iunie.Fiecare membru al catedrei a elaborat rapoartele aferente lunilor mai-iunie, în care
au prezentat tematica de desfăşurare a cursurilor. Majoritatea colegilor au utilizat platformele
classroom şi google meet.
Totodată, am respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţie a muncii
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-ne activ în promovarea
învăţământului la nivelul instituţiei noastre.

calităţii
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CATEDRA DE PIAN
În semestrul II al anului şcolar 2019-2020, 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 dar şi la nevoile şi cerinţele
perioadei pe care o traversăm.
Majoritatea profesorilor catedrei de pian, în sem. II au acordat o atenţie deosebită însuşirii
repertoriului, cu rigoare şi profesionalism, au îndrumat şi motivat elevii dar deopotrivă au avut o bună
colaborare cu părinţii.
Conform graficului au susţinut lecţie deschisă în februarie doamna prof. Pintileasa Laura şi
referatul d-na prof. Hreniuc Laura. În semestrul al II-lea, pe 28 februarie, catedra de pian a fost cea
care a susţinut cercul profesorilor de educaţie muzicală şi muzică specializată. Responsabilă a Cercului
pedagogic al profesorilor de educaţie muzicală şi muzică specializată din sem. II , cu tema : „Abordarea
problemelor pianistice în activitatea muzical-pedagogică a profesorului corepetitor” a fost prof. Iftimiu
Adriana Teodora, lecţia deschisă a fost susţinută de prof. Ciubotaru Ionuţ iar referatul de prof.
Buduşanu Diana.
Doamna prof. Iftimiu Adriana a fost vicepreşedinte al Comisiei de evaluare a Concursului „Cel mai
bun interpret”; vicepreşedinte al Comisiei de organizare şi jurizare a Olimpiadei de muzică - etapa
pe şcoală, la secţiunea pian. Prin decizia ISJ se constituie Comisia de organizare şi evaluare pentru
Etapa judeţeană a Olimpiadei Naţionale Corale, unde doamna profesoară Iftimiu Adriana a
participat în calitate de secretar la Subcomisia 3; a fost membru în Comisia pentru revizuirea
planurilor cadru pentru filiera vocaţională ; vicepreședinte în cadrul Comisiei de admitere şi
evaluare pentru probele de aptitudini în vederea admiterii în liceele vocaţionale. Din aceeași
comisie au făcut parte prof. Hreniuc Laura şi prof. Gagiu Riciard în calitate de membri ; secretar în
cadrul Comisiei de examinare şi evaluare pentru Examenul de certificare a calificării absolvenţilor din
învăţământul liceal, filiera vocaţională. Din aceeaşi comisie a făcut parte şi doamna prof. Pintileasa
Laura în calitate de membru.
Doamna prof. Creţu Lăcrimioara a fost secretar în cadrul Comisiei de organizare şi jurizare
a Olimpiadei Naţionale de Interpretare Vocală, Instrumentală şi Studii Teoretice, clasele IX-XIIsecţiunea instrumente de suflat – lemne. Premiile obținute cu elevii profesorilor din cadrul catedrei de
pian în sem. II al anului şcolar 2019-2020 sunt următoarele:


Concursul "Cel mai bun interpret" ediţia a XXI-a Suceava; Premiul Cătălina
Hapurne: Tanase Riccardo, clasa a VII-a, prof. Andriescu Elena; Premiul I: Filip
Selina clasa a II-a, prof. Andriescu Elena; Stoenescu Ştefan clasa a III-a, prof. Hreniuc
Laura;Tanase Abigail clasa a IV-a, prof. Andriescu Elena; Pop Alessia, clasa a V-a,
prof. Hreniuc Laura; Olteanu Andra clasa a VI-a, prof. Onesciuc Johannes;Tanase
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Riccardo clasa a VII-a, prof. Andriescu Elena; Marţincu Olivia clasa a VIII-a, prof.
Gagiu Riciard; Premiul II : Condrachi Arthur clasa a II-a, prof. Hreniuc Laura; Jitaru
Cristina clasa a III-a, prof. Hreniuc Laura;

Griga Ana clasa a IV-a, prof.

Onesciuc Johannes; Premiul III: Franciuc Flaviu clasa a II-a, prof. Hreniuc Laura;
Motoveleţ Antonia clasa a II-a, prof. Hreniuc Laura; Cristinaru Denisa clasa a VIII-a,
prof. Pintileasa Laura.


Concursul „Carl Czerny” – Botoşani: Premiul II :Şovea Eva clasa a II-a, prof.
Călin Daniel; Arotăriţei Aura clasa aII-a, prof. Călin Daniel; Stoenescu Ştefan clasa a
III-a, prof. Hreniuc Laura; Creţu Alexandra clasa a X-a, prof. Călin Anca; Premiul
III: Condrachi Arthur clasa a II-a, prof. Hreniuc Laura; Pop Alessia, clasa a V-a, prof.
Hreniuc Laura.

La Olimpiadă, faza zonală s-au calificat elevii Stoenescu Ştefan clasa a III-a şi Pop Alessia
clasa a V-a. Deopotrivă elevii Apetri Vlad şi Marţincu Olivia clasa prof. Gagiu Riciard şi eleva
Cristinaru Denisa clasa prof. Pintileasa Laura au obţinut rezultate bune la examenul de admitere pentru
învăţământul liceal.
Privind din punct de vedere al perfecţionării, din cadrul catedrei de pian, în semestrul al II-lea
profesorii au activat: Prof. Creţu Lăcrimioara în data de 16.01.2020 a participat la modulul de formare
“Educaţie muzicală centrată pe nevoile de formare ale elevului secolului XXI- exemple de bună
practică”, derulat în cadrul proiectului MEMIS, organizat de Asociaţia Aktedis la Suceava. În ianuarie
2020. Doamna prof. participat la Atelierul “Jocuri Muzicale”, formator Ana Maria Rusu. În data de
24 februarie 2020 a participat la workshop-ul susţinut de către prof. Constantin Lomaca cu tema :
“Evaluarea pentru învăţare. Ce evaluăm ? De ce şi cum?” iar în data de 20 iunie 2019 a participat
online la workshop-ul “Metode de învăţare prin joc şi artă- animaţie socio-educativă”. Profesorii
Călin Anca, Călin Daniel, Creţu Lăcrimioara, Ianoş Valentin şi Iftimiu Adriana au urmat cursul
„Profesor în Online” în perioada 9-17 mai 2020; Prof. Călin Anca şi Călin Daniel au participat la
evenimentul „Foloseşte manualele 3D şi instrumentele interactive pentru a susţine lecţii la
distanţă” din data de 26.05.2020, organizat de Editura Didactică şi Pedagogică S.A. Prof. Iftimiu
Adriana în perioada 20-22 iulie am participat la Școala de vară– Învăţarea prin cooperare ediţie
specială 2020, unde a participat la două cursuri cu tema „Depășirea adversităților trăite în copilărie”
şi „Învățarea prin cooperare în mediul online”.
Perioada predării online a fost cu adevărat o mare provocare, ne-am dat seama că cea mai mare
provocare a învățării online nu sunt uneltele, ci reconectarea cu niște elevi care nu mai sunt constrânși
și controlați de cadrul rigid al școlii, redefinirea rolului profesorilor din oameni care predau și
evaluează după un scenariu predefinit în oameni care se conectează cu elevii, le înțeleg nevoile și le
facilitează învățarea autentică. Am realizat orele online cu elevii pe diferite platform, cum ar fi
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WhatsApp, Google Classroom, Google Meet. Am făcut tot posibilul să asigurăm calitatea actului
educaţional, am insistat pe oportunitatea studiului aprofundat dar deopotrivă le-am înţeles nevoile, lea lipsit interacţiunea directă cu colegii şi profesorii, pauzele, atmosfera de la clasă şi freamătul din
curtea şcolii.
Considerăm că activitatea desfăşurată pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului şcolar
2019-2020 nu a fost deloc uşoară, datorită acestei perioade fără precedent, dar s-a făcut tot posibilul
pentru a asigura calitatea actului educaţional, dezvoltarea gândirii muzicale a elevilor, înţelegându-le
nevoile şi sprijinindu-i pentru a putea trece cu bine peste aceeastă perioadă plină de provocări.
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CATEDRA INSTRUMENTELOR CU COARDE
În semestrul al doilea din anul școlar 2019 – 2020, catedra de coarde și-a desfășurat activitatea
pe două planuri, primul urmărind activitatea desfășurată la clasă cu elevii, pregătirea lor, dezvoltarea
tehnicii instrumentale, pregătirea examenelor de sfârșit de an, aparițiile în public și pregătirea pentru
concursuri și olimpiade iar al doilea vizând activitatea de perfecționare metodică. Până la declararea
stării de urgență din martie acestea s-au desfășurat conform planificării stabilite la începutul anului
școlar. Domnul profesor Melinte Liviu a susținut o lecție demonstrativă și a prezentat un referat în
cadrul Comisiei metodice din 21 februarie 2020.
De la catedra de coarde au fost admiși în liceu următorii elevi: la vioară – Morar Luca-Gabriel
și Apăvăloaie Sarah de la clasele doamnelor profesoare Cristina Ungureanu și Svetlana Gheorghe, la
violă Elevul Bârjovanu Ionuț de la clasa doamnei profesoare Chișcă Doina și la violoncel Ciornei Ana
Maria de la clasa doamnei profesoare Banea Angela. Absolvenții Flămînzianu Cristina și Tatar Andrei
au fost admiși de la clasele de violă și contrabas au fost admiși la Universitatea de Arte „George
Enescu” din Iași. Activitatea la clasă s-a desfășurat conform planificărilor semestriale în concordanță
cu programa de specialitate și cu cerințele metodologice, dar ținând cont de nivelul de pregătire al
elevilor, anul de studiu și particularitățile individuale. Majoritatea colegilor au depus o muncă susținută
la clasă chiar și cu elevii mai puțin dotați, pentru a realiza un program minimal. Colaborarea cu părinții
a fost în general bună mai ales la elevii mici care au fost ajutați de părinți în condițiile școlii online.
Doamna prof. Ungureanu Cristina a coordonat în calitate de vicepreședinte Comisia pentru
susținerea probelor de aptitudini la examenul de admitere în liceu, profil vocațional, sesiunea din
iunie 2020, specializarea Muzică instrumentală și a fost membru în următoarele comisii: Comisia de
organizare și jurizare a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală și Studii Teoretice
clasele IX-XII, etapa pe școală, 5 martie 2020, Comisia de organizare și jurizare a Olimpiadei
Naționale de Interpretare Instrumentală clasele III-VIII, etapa pe școală, 26-27 februarie 2020,
Consiliul Artistic al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Comisia de organizare și
desfășurare a Concursului „Cel mai bun Interpret” ediția XXI din cadrul Colegiului de Artă
„Ciprian Porumbescu” Suceava, 19-21 februarie 2020, Comisia de organizare pentru Concursul
Național de Interpretare Instrumentală „ Lira de Aur” 2020 și Comisia pentru olimpiade și
concursuri școlare. A participat la Sesiunea interjudețeană de comunicări științifice și metodice
„Incursiune în curriculum” ediția a XI-a, 31 ianuarie 2020, cu lucrarea „Randament maxim cu efort
minim în studiul instrumental”. A obținut cu elevii următoarele premii la Concursul „Cel mai bun
interpret” din 20-22 februarie 2020: Premiul I și Premiul Special „Monitorul de Suceava” cu
Morar Luca din clasa a VIII-a, Premiul I cu Meșinschi Melina din clasa a V-a și două Premii II cu
elevii Capră Ștefan și Cernovschi Valentina ambii clasa a VI-a. Elevii Meșinschi Melina din cl. a V-a
și Erhan Alexandru din clasa a XI-a au fost selectați să facă parte din lotul pentru Olimpiada Națională
de Interpretare Instrumentală clasele III-VIII etapa zonală și respectiv Olimpiada Națională de
Interpretare Instrumentală clasele IX-XII, care nu s-a mai ținut din cauza pandemiei.
Domnul prof. Constandache Ciprian a fost secretar la secțiunea vioară în cadrul Olimpiadei
Naționale de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice, clasele IX-XII din martie
2020, etapa pe școală și membru în Comisia de evaluare la Examenul de certificare a competențelor
profesionale filiera vocațională. În luna ianuarie a organizat împreună cu prof. Angela Banea un recital
de clasă. La Concursul „Cel mai bun interpret” din 20-22 februarie 2020 a obținut două Premii II
cu elevii Ţanţa Darius din clasa a II-a și Ostafe Flavio din clasa a III a.
Domnul prof. Florin Ungureanu a fost membru în Comisia pentru susținerea probelor de
aptitudini la examenul de admitere în liceu, profil vocațional, sesiunea din iunie 2020 specializarea
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muzică instrumentală. A făcut parte Comisia de organizare și desfășurare a Concursului „Cel mai
bun Interpret” ediția XXI din cadrul Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, 19-21
februarie 2020. A participat cu elevul Jîjîie Andrei din cl. a XI-a la etapa pe școală a Olimpiadei
Naționale de Interpretare Instrumentală clasele IX-XII din martie 2020. A pregătit elevii solicitați să
reprezinte Colegiul de Artă la diferite acțiuni ale școlii.
Doamna prof. Doina Chișcă a fost membru în următoarele comisii și jurii: Comisia pentru
susținerea probelor de aptitudini la examenul de admitere în liceu, profil vocațional, sesiunea din
iunie 2020 specializarea Muzică instrumentală, Comisia de evaluare la Examenul de certificare a
competențelor profesionale filiera vocațională, Comisia de jurizare a Olimpiadei Naționale de
Interpretare Instrumentală clasele III-VIII, etapa pe școală, 26-27 februarie 2020, și Comisia
de jurizare a Concursului „Cel mai bun Interpret” ediția XXI din cadrul Colegiului de Artă
„Ciprian Porumbescu” Suceava, 19-21 februarie 2020. A coordonat lucrarea de competență
profesională a elevei Flămînzianu Cristina din clasa a XII-a. La Concursul „Cel mai bun interpret”
a obținut Premiul II cu eleva Vâjîilă Biatris din clasa a V-a, iar elevul Bârjovanu Ionuţ a susținut un
recital instrumental în cadrul concertului de gală al Concursului “Cel mai bun interpret”, fiind
câștigătorul Trofeului din anul precedent. Elevul Bârjovanu Ionuț a fost selectat să facă parte din lotul
pentru Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală clasele III-VIII etapa zonală.
Domnul prof. Zugrav Ilie a fost membru în următoarele comisii și jurii: Comisia de jurizare
a Concursului „Cel mai bun Interpret” ediția XXI, juriul Olimpiadei Naționale de Interpretare
Instrumentală clasele III-VIII, faza locala, precum și juriul Olimpiadei Naționale de
Interpretare Instrumentală clasele IX-XII faza județeană. A participat cu elevul Duciuc Samuel
din clasa a XII-a, la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală faza județeană, elevul
calificându-se la faza națională care nu a mai avut loc, datorita epidemiei de covid-19.
Doamna prof. Banea Angela a făcut parte din comisia de organizare și jurizare a Olimpiadei
Naționale de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice, clasele IX-XII, din data de
26-27 februarie 2020, secțiunea corzi grave. La Concursul „Cel mai bun interpret” din 20-22
februarie 2020 a obținut două Premii II cu elevele Franciuc Emilia din clasa a IV-a și Voloșin Ioana
din clasa a VII-a. În data de 28 ianuarie 2020 a susținut un recital de clasă împreună cu domnul profesor
Constandache Ciprian în sala Auditorium Ion Carp Fluerici.
Domnul profesor dr. Daniel Dragomirescu a obținut Premiul I la Concursul tinerilor
chitariști din Valencia, Spania cu elevul Raicu-Andreica Alexandru din clasa a XI-a atât la varianta
online din aprilie 2020, cât și la varianta cu prezență fizică din 6 septembrie 2020 și Premiul Special
pentru cea mai bună interpretare Estanislao Marco. Elevii Constandache Ștefan clasa a IX-a și
Raicu-Andreica Alexandru din clasa a XI-a au fost selectați să facă parte din lotul pentru Olimpiada
Națională de Interpretare Instrumentală clasele IX-XII, care nu s-a mai ținut din cauza pandemiei.
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CATEDRA INSTRUMENTELOR DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE
Activitatea catedrei de instrumente de suflat și percuție din cadrul Colegiului de Artă ”Ciprian
Porumbescu” Suceava, s-a desfășurat conform planificărilor întocmite la început de an școlar, până la
11 martie, cand s-a declanșat pandemia produsă de virusul SARS CoV-2. Preocuparea principală a
cadrelor didactice fiind, desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii optime în conformitate
cu planurile cadru, pentru dobândirea competenţelor cheie prevăzute în programele şcolare. Toți
membrii catedrei s-au preocupat pentru asigurarea materialelor necesare desfășurării orelor, alegerea
repertoriilor fiind făcută conform programei.
În perioada 19-21 februarie, s-a desfășurat în școala noastră concursul anual „Cel mai bun
interpret”. Catedra noastră a avut în concurs 22 de elevi, aceștia obținând premii după cum urmează:
Premiul I:


Vlădianu Alexandru, clasa a VII-a, clarinet, premiul I și trofeul Cel mai bun interpret, profesor
îndrumător, Ciprian Baicu



Dascălu Cristian, clasa a V-a, clarinet, premiul I și Premiul Asociației de Părinți și Absolvenți,
profesor îndrumător, Ciprian Baicu



Balan Robert Nicolae, clasa a VIII-a trompetă, profesor îndrumător Florin Sumanriu



Chipăruți David Ioan, clasa a VIII-a trompetă, profesor îndrumător, Florin Sumanariu



Cureleț Ștefan, clasa a VIII-a clarinet, professor îndrumător Daniel Paicu



Dumiriu George Alexandru, clasa a VII-a, profesor îndrumător Vitalie Cazacu



Atănăsoaie Laurențiu, clasa a VIII-a corn, profesor ăndrumător Petrică Tabarcea



Balan Sebastian Ionuț, clasa VIII-a trompetă, profesor îndrumător Cristi Ruscior

Premiul II:


Balan Iulian Vlăduț, clasa a VI-a trompetă, professor îndrumător Florin Sumanariu



Vameșu Andrei Vasile, clasa a VIII-a trompetă, professor îndrumător Florin Sumanariu



Duciuc Mattia, clasa a V-a trompetă, professor îndrumător Cristi Ruscior



Andronache Eduard, clasa a VII-a trompetă, professor îndrumător Florin Sumanariu



Butnariu Tabita, clasa a VII-a oboi, professor îndrumător Vasile Bolnavu



Cureleț Ana Maria, clasa a VI-a flaut, professor îndrumător Mihaiela Săveanu



Marcian Cătălin Marius, clasa a VIII-a rompetă, professor îndrumător Cristi Ruscior



Avasiloaie Ianis-Mircea, clasa a V-a clarinet, professor îndrumător Ciprian Baicu



Dociu Cristian-Petru, clasa a V-a trompetă, professor îndrumătorFlorin Sumanariu



Budui Laura Ioana, clasa a VI-a flaut, professor îndrumător Mihaiela Săveanu
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Premiul III:


Titianu Amalia Elena, clasa a VI-a flaut, professor îndrumător Neculai Crețu



Constantinescu Alexandru, clasa a IV-a trompetă, professor îndtumător Florin Sumanariu



Ștefan Matei, clasa a VIII-a fagot, professor îndrumător Maricel Cirimpei



Avasiloaie Iustin Constantin, clasa a V-a trompetă, professor îndrumător, Cristi Ruscior

Din comisia de organizare și desfășurare a concursului au făcut parte ca vicepreședinte, profesorul
Ruscior Cristinel Vasile și Secretar, Săveanu Mihaiela, iar din comisia de evaluare, secretar, professor
Florin Sumanariu, și membri, profesorii Cazacu Vitalie, Mihai Claudiu Alin, Rusu Lucian Georgel.
În perioada 26-27 februarie 2020 a avut loc etapa pe școală a Olimpiadei de Muzică, clasele IIIVIII, în urma căreia s-a constituit lotul participant la olimpiada care trebuia să se desfășoare la Suceava,
dar s-a suspendat din cauza pandemiei. Din lot făceau parte elevii: Drelciuc Sophia, clasa a VI-a oboi,
prof.îndrumător Vasile Bolnavu, Cureleî Ana Maria, clasa a VI-a flaut, prof.îndrumător Mihaiela
Săveanu, Budui Laura Ioana, clasa a VI-a flaut, prof.îndrumător Mihaiela Săveanu, Butnariu Tabita
clasa a VII-a oboi, prof.îndrumător Vasile Bolnavu, Vlădianu Alexandru, clasa a VII-a clarinet,
prof.îndrumător Ciprian Baicu, Balan Robert, clasa a VIII-a clarinet, prof.îndrumător Danil Paicu,
Vameșu Andrei Vasile, clasa a VIII-a trompetă, prof.îndrumător Florin Sumaariu, Cosovan Iustin,
clasa a VIII-a percuție, prof.îndrumător Lucian Rusu, Balan Sebastian Ionuț, clasa a VIII-a trompetă,
prof.îndrumător Cristi Ruscior, Marcian Cătălin Marius, clasa a VIII-a trompetă, prof.îndrumător
Cristi Ruscior, Cureleț Ștefan, clasa a VIII-a, clarinet, prof.îndrumător Daniel Paicu, Chipăruți David,
clasa a VIII-a trompetă, prof.îndrumător Florin Sumanariu, Ștefan Matei, clasa a VIII-a fagot,
prof.îndrumător Cirimpei Maricel, Zetu Betuel, clasa a VIII-a clarinet, prof.îndrumător Ciprian Baicu.
Din comisia de organizare și jurizare, la secțiunea instrumente de suflat (lemne) și percuție, au
făcut parte următorii profesori:Vicepreședinte, profesor Micliuc Ionuț, Secretar, profesor Crețu
Neculai, Membri evaluator, prof. Săveanu Mihaiela și Bolnavu Vasile. Comisia instrumente de suflat
(alamă) și percuție a fost formată din Vicepreședinte, profesor Ruscior Cristinel, Secretar, profesor
Mihai Claudiu Alin, Membri, profesor Tabarcea Petru Marian, profesor, Sumanariu Florin și prof.Rusu
Lucian Georgel.
În data de 5 martie 2020 a avut loc etapa pe școală a Olimpiadei de Interpretare Vocală,
Instrumentală și Studii Teoretice, clasele IX-XII. Elevii participanti au fost: Roznovan Laurențiu
Nicolae, clasa a X-a trompetă, prof.îndrumător Ruscior Cristi, Boloca Tudor Gabriel, clasa X-a
saxofon, prof.îndrumător Constantin Bogdan, Andrieș Bogdan clasa a XII-a trompetă, prof.îndrumător
Ruscior Cristi, Forminte Silviu clasa a XI-a corn, prof.îndrumător Tabarcea Petru, Florea Robert
Andrei, clasa a XI-a trompetă, prof.îndrumător Ruscior Cristi Oanea Robert Nicu, clasa a X-a clarinet,
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prof.îndrumător Paicu Daniel, Lucău Petru Alexandru, clasa a XI-a clarinet, prof.îndrumător Cazacu
Vitalie, Păscuțoi Iian Petru, clasa a XI-a trompetă, prof.îndrumător Sumanariu Florin. Comisia de
organizare și jurizare a fost compusă după cum urmează: Secțiunea de suflat lemne: (flaut, oboi):
Viceprședinte, prof. Maricel Cirimpei, Secretar, prof. Crețu Lăcrămioara, Prof. Evaluatori, Prof. Vasile
Bolnavu și prof. Săveanu Mihaiela, iar la Secțiunea instrumente de suflat lemne: (clarinet, saxofon,
fagot) a fost formată din Vicepreședinte, prof. Săveanu Mihaiela, Secretar, prof. Paicu Daniel, Prof.
Evaluatori, prof. Cazacu Vitalie și prof. Constantin Bogdan. La Secțiunea instrumente de suflat
alamă și percuție:Vicepreședinte, prof. Mihai Claudiu Alin, Secretar, prof. Sumanariu Florin, Prof.
Evaluatori, prof. Tabarcea Petru Marian și prof. Ruscior Cristinel.
Începând cu data de 11 martie, procesul educațonal a avut de suferit, fiind decretată starea de
urgență, din cauza pandemiei produsă se virusul SARS-COV 2. După vacanța de primăvară, ne-am
confruntat cu ceva nou, atât pentru elevi cât și pentru profesori, și anume, orele online. Majoritatea
profesorilor din catedră s-au adaptat, accesând site-urile sau platformele recomandate de Ministerul
Educației, Google Classroom și Google Meet. Online s-au desfășurat și examenele de obținere a
competențelor profesionale, comisa de instrumente de suflat fiind reprezentată, ca membri evaluatori,
prof. Tabarcea Petru Marian și prof. Săveanu Mihaiela.
În perioada 9-11 iunie s-a desfășurat examenul de admitere în liceele vocaționale Din comisie
au făcut parte prof. Săveanu Mihaiela, șef catedră, (vicepreședinte), prof. Sumanariu Florin, prof. Rusu
Lucian, prof.Cazacu Vitalie, prof.Micliuc Ionuț.
În concluzie, semestrul II al anului școlar 2019-2020 a fost o provocare atât pentru elevi cât și
pentru profesori, ne-am confruntat cu situații mai putin obișnuite în procesul educațional, dar cu
răbdare și perseverență s-a reușit adaptarea la noile cerințe.
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CATEDRA DE ARTE VIZUALE
Pentru cel de-al doilea semestru al anului școlar 2019-2020, proiectarea activităţii curriculare
a avut în vedere alcătuirea în timp şi în totalitate a planificărilor semestriale şi a celor anuale precum
și a tuturor criteriilor de evaluare intersemestrială, anuală şi a competenţelor profesionale, conform
programelor şcolare şi normativelor în vigoare . Date fiind condițiile speciale privind situația de
urgență impusă începând cu luna martie 2020, a fost necesară anularea și/sau reproiectarea unora dintre
activitățile de la catedră. Și în acest semestru, colectivul catedrei s-a implicat în conceperea subiectelor,
temelor şi criteriilor de evaluare pentru toate activităţile desfăşurate pe parcursul acestuia, cu caracter
curricular sau extracurricular. Consfătuirile planificate ca activități metodice, au fost derulate în sistem
online. De asemenea, colectivul catedrei a organizat sesiunile de examene de diferenţe pentru probele
de specialitate, examenele de Competențe profesionale și de admitere în condițiile impuse de
restricțiile sanitare, conform legislației și/sau ordonanțelor. Toate cadrele didactice au derulat activităţi
şi atribuţii de management educativ şi în afara celor prevăzute în fișa postului, la nivel curricular și
extracurricular. Membrii catedrei au urmat cursuri de specializare pentru accesarea platformei G-suite
a școlii și lucrul cu instrumentele specifice acestei aplicații. Comisia metodică a avut și pe semeestrul
al II-lea întâlniri de lucru și organizare a activității de la catedră, întâlniri avute până la instituirea
regimului de restricții, la care am stabilit atribuțiile fiecărui membru din catedră, oferta educațională,
precum și stabilirea comisiilor de evaluare pentru Olimpiada locală și națională. La momentul
planificării,încă nu se putea vorbi de noul sistem restrictiv și ca atare, s-a planificat programul de
pregătire pentru elevii de clasele a VIII-a din școală și din afara școlii pentru perioada mai- iunie. Sau propus, de asemenea, comisiile pentru competențele profesionale, admiterea în clasele de liceu și
comisiile pentru celelalte activități cu caracter extracurricular. În cadrul activităţilor cu caracter
curricular şi extracurricular, am derulat o serie de contracte, parteneriate şi convenţii de colaborare,
concretizate în rezultate materiale sau aprecieri deosebite pe care partenerii noştri le-au exprimat în
diferite momente. Asfel, în urma acestor colaborări cu:
COLABORĂRI ȘI PARTENERIATE





Asociația Art Conservation Support
Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu și Consiliul
Elevilor
Casa de Cultură a Studenților Suceava
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării).

PROGRAME ŞI PROIECTE/ VOLUNTARIATE


Concursul școlar intern pentru afișul competiției ”Cel mai bun interpret” în parteneriat cu
Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu și Consiliul
Elevilor.
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Proiectele educaţionale derulate împreună cu alte instituţii şi unităţi şcolare s-au concretizat în:
 Prof. Raluca Schipor Baban, Iulian Asimionesei și Camelia Rusu Sadovei au participat ca
membri in comisia de jurizare a Concursului National „Penelul Fermecat”, faza locală,
județeană şi naţională, concurs organizat de Inspectoratul Școlar Suceava, în colaborare cu
Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Suceava, Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul
Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava și Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” ( februarie,
iunie 2020);
 Prof. Raluca Schipor Baban a participat ca membru al juriului și coordonator de proiect în
cadrul concursului județean dearte vizuale “Art from Heart”, ediția a II-a, cu tema
“Dincolo de vis”, alăturide prof. Iulia Buraciuc; Concurs județean organizat în cadrul
Colegiului de Artă “Ciprian Porumbescu”, sub îndrumarea ISJ Suceava;
PREMII:

























Premiul I – Constandache Emilia, cl. a VII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (grafică)
Premiul I – Constandache Emilia, cl. a VII-a, secțiunea miniatură
Premiul I – Constandache Emilia, cl. a VII-a, secțiunea felicitări/ mărțișoare
Premiul I – Manoli Zamfira Teodora, cl. a VII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică
(grafică)
Premiul I – Sandu Iuliana, cl. a VII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (grafică)
Premiul I – Mărăndel Maia, cl. a VII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (grafică)
Premiul I – Stoenescu Anubis, cl. a VIII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (pictură)
Premiul I – Drăgoi Magdalena, cl. a X-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (pictură)
Premiul I – Chiperi Elena Gabriela, cl. a X-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (grafică)
Premiul I – Cioată Andreea Nicoleta, cl. a X-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (pictură)
Premiul I – Hirghiligiu Cipriana Crina, cl. a X-a, secțiunea compoziție artistico-plastică
(pictură)
Premiul special al juriului - Constandache Emilia, cl. a VII-a, secțiunea compoziție artisticoplastică (pictură)
Premiul II – Jitariu Maria, cl. a VII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (pictură)
Premiul II – Mațepiuc Estera, cl. a VII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (grafică)
Premiul II – Maftei Larisa Daniela, cl. a VIII-a, secțiunea compoziție artistico- plastică
(grafică)
Premiul II – Sănduleac Denisa, cl. a VIII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (grafică)
Premiul II – Olariu Anastasia, cl. a VII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (grafică)
Premiul II – Albu Laura, cl. a X-a, secțiunea compoziție artistico-plastică(pictură)
Premiul II – Andrișan Bianca, cl. a X-a, secțiunea compoziție artistico-plastică(pictură)
Premiul III – Stămăteanu Marco, cl. a VII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (grafică)
Premiul III – Rotariu Ana-Maria Ștefania, cl. a VI-a, secțiunea compoziție artistico-plastică
(grafică)
Premiul III – Ciot Teodora, cl. a VIII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică(grafică)
Premiul I – Prichici Alina, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava (master FLSC - an I),
secțiunea compoziție artistico-plastică (pictură)
Premiul I – Hafner Heidi, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava (studentă FSE - an I),
secțiunea compoziție artistico-plastică (grafică)
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Premiul I – Hafner Caroline, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava (studentă FLSC - an
III), secțiunea compoziție artistico-plastică (grafică)
Premiul II – Cimpoi Naomi, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava (studentFSE - an I),
secțiunea compoziție artistico-plastică (pictură)

Concursul județean cu participare națională “Vis de copil în casabunicilor”, Ediția a XXIVa, iunie 2020- participare online



Premiul I – Jitariu Maria (cl. a VII-a)- Schipor Raluca Baban
Participare- Mândrilă Paula, Sărbușcă Albertina, Cozmiuc Denisa, Bădăluță James, Mahu
Ioana, Palaghiea Cătălina, PrecubEstera, Tcaciuc Delia, Ciornei Roberta, Șerban Elisa –clasa
a X-a, prof Chifan Cătălin

Concursul “Vreau să fiu ilustrator la Humanitas Junior”, ediția 20 martie –20 aprilie 2020


Constandache Emilia (cl. a VII-a) – lucrare câștigătoare în cadrul competiției

Etapa locală a Olimpiadei de Arte Vizuale, Arhitectură, Design și Istoria Artelor s-a
organizat și desfașurat în perioada februarie- martie 2020. Conform Regulamentelor în vigoare, la
prima etapă au aprticipat toți elevii claselor cu specializările arte pastice și decorative, arhitectură și
conservare restaurare bunuri culturale, clasele a XI-a și a XII-a.
În săptămâna 10-14 februarie 2020, in intervalele de timp destinate studiilor de atelier, elevii
au participat la prima etapă de selecție a unui lot olimpic lărgit, promovând toți elevii care au obținut
medii mai mari de 9,70.
Rezultatele primei selecții pe clase:
Clasa a XI–a B
Numele şi prenumele elevului
Nr.
crt.
Bacinschi L.I. Antonia – Gabriela

Media
Studiu
desen
9,83

Media
Studiu
culoare
10

Media
generala

Chiriluș L. Andreea- Georgiana

9,83

10

9,91

Lupu M.V. Oana - Maria

9,75

10

9,87

Dîrțu V. Diana - Larisa

9,75

9,75

9,75

Chiperi D. Denisa – Maria

9,70

9,75

9,72

Zorilă D. Alexandra

9,70

9,75

9,72

Clasa a XI–a C
Nr Numele şi prenumele elevului
.

crt
.

9,91

Media
studiu
desen

Media
studiu
atelier

Media
generală

Araújo P. Regado Guilherme

10

10

10

Iurciuc V. D. Ilie

10

10

10

Mîrmeci G. Diana - Roxana

10

10

10

Șendrea N.C. Alexandra

10

10

10
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Clasa a XI–a E
Nr.cr Numele şi prenumele elevului
t.
Poenaru I.C. Emilia

Media etapa Media etapa Media
pregatitoare transpunere generala
10
10
10

Brașcan S. D. Bianca

9, 75

9,50

9,62

Curcă V. Laura - Cristina

9,70

9,50

9,60

Clasa a XII–a B
Nr.
crt.

Numele şi prenumele elevului

Media
studiu
desen

Media
studiu
desen

Media
generala

Lucasievici A. Maria – Isabela

9,83

10

9,91

Condrovici C. Diana – Elena

9,83

9,83

9,83

Dumitrescu G. Georgiana – Eugenia

9,83

9,83

9,83

Eross I. Maria

9,83

9,75

9,79

Simon B. Corina

9,83

9,70

9,76

Clasa a XII– a C
Nr. Numele şi prenumele elevului
crt.

Media
generală

Pușcaș A. O. Fabian - Marcel

Media studiu Media
desen
studiu
atelier
10
10

Bîgu E. Tudor

10

10

10

Stoica C. Tudor

9,67

10

9,84

Polocoșer C. Lavinia

10

9,67

9,84

10

Disciplina Istoria Artelor și a Arhitecturii
Nrc Numele
rt
elevului

şi

prenumele Clasa

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Media

Dragomir Corina

XIC

9,50

10

9,75

9,75

Bologa Diana

XIB

9,50

10

9,75

9,75

Strugariu Mihai

XIC

9,50

9,50

9,50

9,50

Rusu Maria

XIIB

9,50

10

10

9,83

Rusu Alexandra Roxana

XIIB

9,50

10

10

9,83
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Pentru a putea definitiva componența lotului olimpic, s-a organizat în săptămâna 2-6 martie,
cea de-a doua etapă de selecție, în intervalele de timp destinate orelor de studiu și atelier, pentru toate
specializările.
În urma acestei etape, componența lotului olimpic este următoarea :
Tabel nominal cu Participanții la Olimpiada Națională de Arte Vizuale și Istoria Artelor
Nr.
Cr Nume
t.

Clasa

Profesori coordonatori

Prenume

(XI / Secție
XII)

(desen și creativitate)

1.

Chiriluș

Andreea

XI B

Artă monumentală

Asimionesei Iulian

2.

Lupu

Oana

XI B

Artă decorativă

Ceică Loredana/
Asimionesei Iulian

3.

Zorilă

Alexandra

XI B

Pictură de șevalet

Baban Călin

4.

Araujo
Regado

Guilherme

XI C

Arhitectură

Roncea Corina

5.

Iuriciuc

Ilie

XI C

Arte ambientale

Roncea Corina

6.

Șendrea

Alexandra

XI C

Design

Moroșan Niculai

7.

Poenaru

Emilia

XI E

Icoană

Axinte Loredana

8.

Condrovici

Diana

XII B

Artă decorativă

Ceică Loredana

9.

Eross

Maria

XII B

Grafică

Oana Chinchișan

10.

Lucasievici

Maria

XII B

Pictură de șevalet

Chifan Cătălin

11.

Bîgu

Tudor

XII C

Arhitectură

Roncea Corina

12.

Polocoșer

Lavinia

XII C

Design

Moroșan Niculai

13.

Pușcaș

Fabian

XII C

Arte ambientale

Deacu Doru

14.

Dragomir

Corina

XI

Istoria Artelor

Raluca Schipor-Baban

15.

Rusu

Maria

XII

Istoria Artelor

Raluca Schipor Baban

Componența juriilor pentru cele doua etape de selecție a fost următoarea :



Arte plastice și decorative : prof. Asimionesei Iulian, prof. Baban Călin, prof. Ceică
Loredana, prof. Chifan Cătălin Alexandru, prof. Chinchișan Oana și prof. Dăneasa Mircea.
Arhitectură, arte ambientale și design: prof. Moroșan Niculai, arh. Deacu Doru, arh.Roncea
Corina.
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Conservare-restaurare bunuri culturale: prof. Axinte Loredana, prof. Bliorțu Roxana și
prof. Rusu Sadovei Camelia.
Istoria artelor și arhitecturii: prof. Schipor-Baban Raluca, prof. Rusu Sadovei Camelia și
prof. Asimionesei Iulian.

Întrucât în condițiile pandemiei, etapele naționale ale tuturor Olimpiadelor școlare au fost
suspendate, acestea sunt ultimele rezultate stabilite privind performanța olimpică a elevilor noștri
pentru anul școlar precedent.
Dificultatea desfășurării activităților specifice în sistem online, a făcut ca numărul de competiții
și concursuri de specialitate să se reducă semnificativ, cu toate acestea, în cadrul catedrei s-au susținut
și derulat examenele pentru obținerea competențelor profesionale, cele de admitere în clasa a noua,
precum și cele de diferențe. Toate acestea, în condiții de protecție, prevenție și în mod profesional.
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ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ
În anul școlar 2019-2020, ne-am propus să desfășurăm, cu participarea și implicarea activă a
tuturor cadrelor didactice din școală, o serie cât mai variată de activități, proiecte și programe
educative, în care să se implice motivațional și conștient toți elevii şcolii, şi pe cât posibil, toţi partenerii
implicaţi în educaţie (Familia, Poliţia, Cabinetul psihologic, biblioteca, factori economici, Biserica
etc.). Comisia metodică Activităţi extracurriculare a ariei Consiliere şi orientare,şi-a desfăşurat
activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont
de cerinţele şi necesităţile educative apărute ulterior. Datorită pandemiei de coronavirus începând cu
data de 11 martie 2020, activitățile extrașcolare s-au desfășurat în mediul online. Activitățile au fost
diseminate pe platforma școlii, dar și pe conturile cadrelor didactice. (Potrivit art.1 din Hotărârea nr. 6
a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), „se aprobă suspendarea
cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar începând cu data de 11 martie 2020”.
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare,
activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de elevi, cadre didactice,
părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale. La începutul anului şcolar, în cadrul activităţilor educative
din unitatea de învățământ, au fost realizate documentele specifice de planificare a activităţii educative:
planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi
extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi.
OBIECTIVE URMĂRITE : statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a
procesului de învăţare permanentă; necesitatea recunoaşterii

activităţii educative şcolare şi

extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii; importanţa activităţii educative şcolare şi
extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;
oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor
egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea
inegalităţii şi excluziunii sociale; stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi
principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;
utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de
integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate; promovarea cooperării în vederea
utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului
educaţional; eficientizarea colaborarii școlii cu alte institutii implicate in buna funcționare a
societății; optimizarea relaţiei școală-familie.
Puncte tari


Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;



Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;
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Majoritatea profesorilor diriginti s-au implicat in derularea activitatilor scolare si extrascolare;



Relaţia bună dintre diriginţi şi majoritatea elevilor;



Multitudinea si diversitatea activitătilor extrascolare in vederea afirmării personalitatii scolii
in plan comunitar;



Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi
extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii );



Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi
perspectivele de dezvoltare ale societăţii;



Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesoriprofesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ



Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii
delincvenţei juvenile;



Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor,
suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;



Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare (cafenele
literare,dezbateri,mese rotunde,excursii tematice) introduc elevii în mediul comunitar şi
contribuie la socializarea lor.

Puncte slabe


Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de

anturajul și preocuparile copiilor lor;


Existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente
pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen;



Spațiul insuficient în incinta şcolii pentru derularea unor activități extraşcolare;



Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile extraşcolare;

Oportunităţi
 Disponibilitatea autoritatilor locale de a se implica in viața scolii ;
 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii;
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi
asumarea de roluri.
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Consiliul elevilor
Consiliul Școlar al Elevilor, sub îndrumarea consilierului educativ și a doamnelor director, sa implicat în atragerea cât mai multor elevi în activităţi extraşcolare creative. Consiliul Școlar al
Elevilor a activat sub următoarea conducere: Președintele consiliului elevilor, eleva Bologa Diana,
vicepreședinti, elevii Ștefan Cizmaru ,Marinca Tudor, Brânză Alexandra și secretar eleva Țonea
Raluca.
Programul Național „Școala Altfel”
În anul școlar 2019-2020 din cauza pandemiei de coronavirus activitățile din cadrul programului
Școala Altfel s-au desfășurat în mediul online, fiind diseminate pe platforma școlii Google Classroom.
Activitatea diriginților
Comisia metodică a diriginților şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial
elaborat la începutul semestrelor, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior.
Pe parcursul semestrului al II-lea al anului scolar 2019-2020, in cadrul Comisiei metodice a dirigintilor
au fost derulate urmatoarele activitati metodice:


La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele dezbătute
au respectat Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile eleviilor.În semestrul al
II-lea al anului şcolar 2019-2020, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată,
să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare
şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi
colegii.



S-au desfasurat sedintele cu parintii, pe clase, dupa un program afisat, în care s-au prelucrat
regulamentele scolare (cel general si cel de ordine interioară)



Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica
din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii educative.



Instruirea prof. diriginti cu privire la organizarea activitătilor educative școlare și extrașcolare,
întocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogice a elevilor și a altor documente
necesare dirigintelui.



Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată
exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient.

Proiectele educative realizate în anul şcolar 2019-2020 au vizat implicarea unui număr mai mare de
elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi educative, culturale, şcolare şi extraşcolare, dar şi
prin diversificarea activităţilor extracurriculare.
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Responsabil Comisia de Consiliere și Orientare Școlară- Prof. Isache Alina
Nr.
crt.

Activitatea
desfășurată

Tipul activității

Obiective

Data

Participanți

Rezultate

1.

Ziua Unirii
Principatelor
Române

Lecție
demonstrativă

Profesionalizar
ea activităţilor
educative prin
perfecţionarea
metodelor,
instrumentelor,
resurselor
didactice
utilizate în
actul
educaţional

Ianuarie

Prof. Bilan
Liliana

Informarea
elevilor despre
importanța Zilei
Unirii
Principatelor
Române.

2.

Importanța
activităților
extrașcolare

Comunicare,
dezbatere,
informare

Profesionalizar
ea activităţilor
educative prin
perfecţionarea
metodelor,

Februarie

Prof.
Dăscăliuc
Anca

Colaborarea
elevilor,
formarea de noi
conexiuni
sociale cât și
crearea unei
atmosfere
specifice în
cadrul liceului și
în afara acestuia.

Martie

Prof.
Posastiuc
Doina

Informarea
elevilor cu
privire la
combaterea
violenței în școli
cu scopul
formării unei
perspective

instrumentelor,
resurselor
didactice
utilizate în
actul
educaţional
3.

Combaterea
violenței în
școli

Lecție
demonstrativă

Redimensionar
ea activităţilor
educative din
perspectiva
valenţelor
educaţiei de
impact

adecvate acesteia
4.

Fenomenul
bullying.Ce
este și cum îl
combatem?

Informare,
dezbatere,
comunicare

Întărirea
statutului
activităţilor
educative ca
spaţiu de
dezvoltare
personală,
socială şi

Martie

Prof. Trocin
Dana

Informare
elevilor cu
privire la
combaterea
fenomenului în
școli cu scopul
evitării acestuia
și înțelegerea
efectelor
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profesională a
elevilor

negative
ulterioare asupra
elevilor.

5.

Provocările
adolescenței

Comunicare,
dezbatere online

Profesionalizar
ea activităţilor
educative prin
perfecţionarea
metodelor,
instrumentelor,
resurselor
didactice
utilizate în
actul
educaţional

Aprilie

Prof. Balan
Liliana

Informarea
elevilor cu
scopul înțelegerii
importanței unui
comportament
responsabil în
provocările
adolescenței

6.

Practici de
dezvoltare a
abilităților
noncognitive
la adolescenți

Comunicare,
dezbatere online

Profesionalizar
ea activităţilor
educative prin
perfecţionarea
metodelor,
instrumentelor,
resurselor
didactice
utilizate în
actul
educaţional

Mai

Prof.
Arotăriței
Monica

Crearea unor
abordări
dezbătute pe larg
și recomandabile
dezvoltării
abilităților
noncognitive,
importanța și
înțelegerea
potențialului lor.

Prof.
psiholog
Popescu
Nicoleta

Responsabil CȘE –Prof. Hisem Gabriela-Parascheva
Nr. crt

Activitatea desfășurată

Data

Coordonatori/Beneficiari

Rezultate

1.

Proiect Educațional’’Write Me
Love”

14-24
februarie
2020

Prof.Hisem Gabriela-consilier
educativ

Informare cu
privire la
tradițiile și
obceiurile
specifice
zilelor
Îndrăgostiților.

Consiliul Școlar al Elevilor

Colaborarea
elevilor,
formarea de
noi conexiuni
sociale cât și
crearea unei
atmosfere
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specifice în
cadrul liceului.
2.

EducaTIFF

AprilieIunie 2020

Prof.Hisem Gabriela-consilier
educativ

Proiectul
EducaTiff are
ca principal
scop
introducerea
elevilor în
lumea
cinematografie
i și de a
influența
primii pași
către o agendă
solidă și
coerentă de
programe
școlare de
educație
media.

Consiliul Școlar al Elevilor

● Rezultate obținute la activități extrașcolare (etapele naționale/
interjudețene/ regionale) conform CAEN/2020
Prof.Înv. Primar/ Prof. Gimnaziu/Prof.Liceu
Nr.
crt.

Denumirea concursului
Nr. Poziție în CAEN/CAER/CAEJ

Prof. Coordonator/ clasa

PREMII
OBȚINUTE
I

I
I

I
I
I

M.

-

-

3

P
.
S
.

1.

“Ne prețuim valorile?!”

Arotăriței Monica

2

2.

Olimpiada Națională Corala - faza județeană

Buraciuc Iulia-Elena

2

-

-

-

-

”Un copil educat - un mediu curat” (Secțiunea a
III-a ”Creații literare-Limba română”)

Trocin Dana-Elena /
clasa a VIII-a B

1

1

-

-

-

3.

4.

Concursul Internațional de Afișe pentru Pace faza județeană

Raluca Schipor-Baban /
cl. a VII-a B

-

-

-

-

-

2
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Concursul județean de Arte vizuale “Art from
Heart”, edița a II-a
5.

6.

7.

8.

Raluca Schipor-Baban /
cl. a VII-a B, a VIII-a B,
a X-a B

1
0

7

2

-

3

4

2

1

-

3

Concurs interdisciplinar internațional Micii
olimpici - etapa de aprofundare

Angela Moscal / Clasa a
II-a B

Concurs școlar național de competență și
performanță - COMPER- ediția 2019-2020/
Comunicare în limba română

Angela Moscal / Clasa a
II-a B

3

2

3

-

-

Concurs școlar național de competență și
performanță - COMPER - ediția 2019-2020

Angela Moscal / Clasa a
II-a B

1

4

2

-

-

-

2

2

-

-

Matematică și explorarea mediului

9.

Concursul național „Amintiri din copilărie” etapa a II-a

Angela Moscal / Clasa a
II-a B

● PROIECTE DESFĂȘURATE LA NIVEL DE CLASĂ/ ȘCOALĂ/ ÎN PARTENERIAT
Prof. Înv. Primar/ Prof. Gimnaziu/Prof.Liceu
Proiecte în parteneriat cu școli, grădinițe din județ/țară

Nr.
crt

Titlul activității/
proiectului

Scurtă descriere

Coordonator/
Beneficiari

Parteneri/
Participanți

Locul de
desfășurare

Data/
perioada
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1.

“SAFER
INTERNET
DAY”

Prezentare de
activități legate
de utilizarea
internetului,
crearea de
postere,
promovarea unui
mediu sigur
online

prof. Monica
Arotăriței,
biblioteca:
Alina Papuc,
elevi clasa a
XI-a D

2.

“The Importance
of Etwinning
projects for our
students”

Discutarea și
prezentarea
proiectelor
Etwinning la
care au participat
elevi și profesori
din școală,
prezentare de
instrumente de
predare-învățare
și evaluare web
2.0, prezentarea
rezultatelor
finale

pro. Monica
Arotăriței,
prof. Denisa
Țibu

”Ziua Culturii
Naționale:
Medalion literar
MIHAI
EMINESCU”

Organizarea de
activități în
vederea
sărbătoririi Zilei
Culturii
Naționale, a
nașterii marelui
poet (antrenarea,
implicarea
elevilor în
activități ce
vizează formarea
și dezvoltarea
interesului pentru
cultura națională,
pentru opera lui
Mihai Eminescu:
realizarea unor
desene,
prezentarea
creațiilor literare
proprii, concursul
”Cel mai bun
recitator” etc.)

prof. DanaElena Trocin

3.

bibliotecar
Alina Papuc

30 elevi clasa
a XI-a D

biblioteca

laboratorul
Fonetic

februariemartie
2020

februarie
2020

si platforma
www.etwinni
ng.net https://live.et
winning.net/e
vents/event/10
6883

elevi ai
claselor a VI-a
A, a VIII-a B,
a IX-a C, a
XII-a C

biblioteca
sala de clasă

ianuarie
2020
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Proiect
Expozițional
,,Peisaj de iarnă”

Realizarea și
prezentarea unor
desene specifice
anotimpului iarna.

An școlar 2019-2020

Prof.Hisem
Gabriela

Palatul
Copiilor
Suceava

ISJSV

Ianuarie
2020

Biblioteca
Județeană

Februarie
2020

ISJSV
Clasa a V-a B

5.

Proiect
Expozițional
,,Expresivități
cromaticeKALOKAGAT
HIA”

6.

7.

Expoziție de
pictură în diferite
tehnici
picturale(acuarelă,
ulei,acrilice).

Prof.Dr.Gavr
ilean Emilian
Prof.Hisem
Gabriela

Biblioteca
Județeană,,I.G.
Sbierea

,,I.G.Sbierea”

Prof.Zugrav
Ilie

Crai Nou,
Monitorul de
Suceava,
SmartPress
Suceava
20 elevi din
clasa a III-a B

sala de clasă

20 elevi din
clasa a III-a B

biblioteca
Colegiului de
Artă “Ciprian
Porumbescu”

Proiect
educațional de
dezvoltare
emoțională
“Împreună ne e
mai bine!”

Prin acest proiect
s-a urmărit
dezvoltarea
inteligenței
emoționale a
elevilor, creșterea
capacității de
gestionare a
stresului și a
emoțiilor negative

prof. Popescu
Nicoleta

Ziua
Internațională a
cititului
împreună“Lectura, arta de
a citi”

Proiectul
desfășurat a
urmărit
dezvoltarea
capacității de
exprimare și
argumentare a
propriilor opinii
despre ultimele
cărți citite. Elevii
și-au prezentat
cărțile citite, iar
lucrările lor au
fost expuse în
biblioteca școlii.

bibliotecar
Papuc Alina
prof. înv.
primar Cucoș
LilianaGabriela

prof. înv.
primar Cucoș
LilianaGabriela

ianuariefebruarie
2020

5
februarie
2020

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

8.

9.

An școlar 2019-2020

Seria de
expoziții online
“Expo
Facebook”

Prin acest proiect
s-a urmărit
încurajarea
activității artistice
a elevilor pe
perioada
Pandemiei de
Coronavirus

artist plastic,
prof.dr.Cătălin
Alexandru
Chifan

Au participat
elevii claselor
a X-a B, a IXa B,a XII-a E

Rețeaua de
socializare

Lectura - o ușă
spre lumea
poveștilor Proiect dedicat
Zilei
internaționale a
cititului
împreună

Dezvoltarea
interesului și a
motivației pentru
lectură

Bibliotecar
Alina Gabriela
Papuc. Prof.
înv. primar
Angela
Moscal

21 elevi ai
clasei a II-a B

Biblioteca
școlii

aprilie
2020

Facebook

5
februarie
2020

● Prevenirea traficului de persoane
Nr.
crt
1.

Titlul activității/
proiectului
Campania “ DĂI LIBERTATE!
NU-I PLĂTI
EXPLOATAREA
!”

Scurtă descriere

Coordonator/
Beneficiari

Campania
organizată de
Agenția
Natională
Împotriva
Traficului de
PersoaneCentru Regional
Suceava pentru
conștientizarea
elevilor

Monica
Arotărței

Parteneri

Locul de
desfășurare

Sala Ioan
Campania
Carp
organizată de
Fluerici
Agenția
Natională
Împotriva
Traficului de
PersoaneCentru
Regional
SuceavaInspector Laura
Stadler

Data/
perioada
februarie
2020

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava
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“Pasărea”

Activități de
prevenire a
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Monica
Arotăriței

traficului de
persoane, primind
în acest sens
materiale
informative pe
tema traficului de
persoane

Asociația
Eliberare
București

Laboratorul
Fonetic

Parteneri

Locul de
desfășurare

Data/

sala 17

fabruarie
2020

biblioteca

februarie
2020

februarie
2020

de la asociație.

● Respectarea drepturilor copilului
Nr.
crt

Titlul activității/
proiectului

Coordonator/
Beneficiari

“Ora de Net”

Încurajarea
elevilor să
navigheze în
siguranță pe
internet

Monica
Arotăriței,
elevi clasa a
IX-a B

”Universul
cunoașterii prin
lectură” (Ziua
internațională a
cititului împreună)

Încurajarea și
îndrumarea
copiilor de orice
vârstă să citească.

prof. DanaElena Trocin

1.

2.

Scurtă descriere

Accesul la carte
pentru toți copiii.
Cultivarea și
stimularea
interesului pentru
lectură.
Dezvoltarea
valențelor morale,
artistice etc.

prof. Iulia
Buraciuc
bibliotecar
Alina Papuc

“Salvati Copiii”Elena Ailinca

perioada
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● Voluntariat

Nr.
crt

Titlul activității/
proiectului

Scurtă descriere

Parteneri

Beneficiari

Școala cu
sclipici pentru
cititorii
începători de
limbă engleză

Traducere cărți
copii in regim de
voluntariat

2.

Inițierea tinerilor
în artele vizuale

3.

Expoziție de
pictură si grafică
în scop caritabil

1.

Coordonator/

Locul de
desfășurare

Data/
perioada

Monica
Arotăriței

Fudația Noi
Orizonturi

Suceava

mai 2020

Pregătirea
viitorilor artiști
pentru colegii și
facultăți de artă

Cătălin
Alexandru
Chifan

Biblioteca
Bucovinei

Suceava

apriliemai 2020

Proiectul a
avut ca scop
valorificarea
desenelor
realizate de 11
elevi ai clasei
a 12-a B,
fondurile
obținute fiind
donate pentru
tratamentul
medical al
Mariei, elevă
la o școală din
Câmpulung
Moldovenesc.

Cătălin Chifan,
Țolca Doinița

Biblioteca
I.G.Sbiera
Suceava,
BucovinaTV,
Monitorul
Suceava

Bibiloteca
I.G.Sbiera
Suceava

ianuarie februarie
2020

http://www.cartic
usclipici.ro/despr
e/



Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii
Prof. Înv. Primar/ Prof. Gimnaziu/Prof.Liceu


Nr.
crt

Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare

Titlul activității/
proiectului

Scurtă descriere

Coordonator/
Beneficiari

Parteneri

Locul de
desfășurare

Data/
perioada

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava
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“AIVImedia.hub
”



Pregătirea
elevilor pentu a
fi jurnaliști
comunitari

An școlar 2019-2020

Monica
Arotăriței

Colegiul de
Artă
”Ciprian
Porumbesc
u”
Suceava

09.09.20
1912.06.20
21

Parteneri

Locul de
desfășurare

Data/

Educaţia pentru democraţie şi drepturile omului

Nr.
Crt

Titlul activității/
proiectului

Scurtă
descriere

Coordonator/

1.

„IDENTITATE
A ROMANI
CONTEMPOR
ANĂ, ÎNTRE
RROMANIPE
N ȘI
STIGMAT
INTERNALIZ
AT” proiect “
Misto Avilean”

Eveniment
organizat în
cardul
proiectului
internațion
al ”Misto
Avilean”
809784,
campanie
online 10
martie- 9
aprilie 2020
pentru a
promova
egalitatea
șanselor
pentru
elevii de
etnie romă

Monica
Arotăriței

2.

AIVI- Asociația
Informală a
Vocilor pentru
Incluziune

”Salvează viața!
Spune STOP!
bullying-ului!”

Creșterea
motivației
pentru
adoptarea unui
comportament
civic, social
adecvat. (forme
de manifestare a
fenomenului,
cauze, efecte,
forme de
prevenție etc.)

Beneficiari

prof. DanaElena Trocin/
elevii clasei a
IX-a C

Fundația
Terre Des
Hommes
Romania

Colegiul de
Artă
”Ciprian
Porumbesc
u” Suceava

on-line

perioada
martie
2020

mai-iunie
2020

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

An școlar 2019-2020

Promovarea
egalității de
șanse, lupta
împotriva
abandonului și a
eșecului școlar,
împotriva
bullying-ului,
etc.

3.

Conferința
regională
,,Siguranță și
nonviolență în
mediul școlar”

Prevenirea
violenței în
mediul școlar

Prof.Hisem
Gabriela

ISJSV

Muzeul
Bucovinei
Suceava

Februarie
2020

● Educaţie pentru timp liber

Nr.
crt

Titlul activității/
proiectului

1.

Cercul de
lectură, scriere
creativă și artă
dramatică ,,Aripi
de cuvinte”

Scurtă descriere

Coordonator/
Beneficiari

Stimularea
interesului
pentru lectură
Formarea unui
inventar de
instrumente de
analiză a operei
literare
Dezvoltarea
valențelor
morale, artistice
etc.

● Educaţie pentru sănătate

prof. DanaElena Trocin
elevi ai
claselor a VIa A, a VIII-a
B, a IX-a C, a
XI-a D

Parteneri

Locul de
desfășurare
on-line

Data/
perioada
martieiunie
2020

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

Nr. crt

1.

Titlul
activității/
proiectului
”Lumea
ECO”

Scurtă
descriere

,,NATURA
și
PRIETENII
SĂI”

Coordonator
/

Parteneri
Locul de
desfășurare

Data/

on-line

mai-iunie
2020

Colegiul de
Artă,,Ciprian
Porumbescu”

februarie-mai
2020

Beneficiari
Adoptarea
unui
comportame
nt
responsabil
față de
resursele
Pământului.
Formarea şi
exersarea
unor
deprinderi
de îngrijire
şi ocrotire a
mediului
înconjurător,
în vederea
educării unei
atitudini
pozitive faţă
de acesta.
Manifestarea
disponibilită
ții de a
participa la
acţiuni de
îngrijire şi
de protejare
a mediului
prin
reciclarea
deșeurilor (și
utilizarea lor
în alt scop).

2.

An școlar 2019-2020

Prin
realizarea
acestui
proiect
dorim să
dezvoltăm în
rândul
elevilor

prof. Iulia
Buraciuc

perioada

Prof.Constan
dache
Ciprian
prof.Bliorțu
Roxana
prof.Rusu
Lucian
Prof.Corjan
Viorica
Prof.Bilan
Liliana
prof. DanaElena Trocin
Prof.Hisem
Gabriela
elevi ai
clasei a VI-a
A

Prof.Dumitru
Viorica
Prof.Hisem
Gabriela
Prof.Țolca
Doinița
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spiritul de
inițiativă,
comunicarea
, să aibă loc
un schimb
de bune
practici în
vederea
formării unei
educații
ecologice
demne de un
cetățean
european.
Un mediu
curat
înseamnă
sănătate,
învățare,
comunicare,
prietenie.
3.

,,Alegeri
sănătoase”


Nr.
crt.

Dezvoltarea
unei culturi
școlare în
care
sănătatea
copilului,
fizică și
emoțională,
să devină o
valoare
transpusă în
conținuturi,
competențe
și activități
specifice,
destinate
copiilor din
toate
ciclurile de
școlarizare.

Prof.Hisem
Gabriela

Organizația
Salvați
Copiii

Colegiul de
Artă,,Ciprian
Porumbescu”

Februarie
2020

Campanii de prevenire şi educaţie pentru părinţi şi elevi

Titlul activității/
proiectului

Parteneri

Locul de
desfășurare

Data/ perioada

Coordonator/clasa
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1.

Proiect
„ADOLESCEN
ȚII ȘI
DOCUMENTA
RELE”-atelier
dedicat
profesorilor
diriginți, atelier
de formare a
profesorilor ce
folosesc filmul
documentar ca
instrument
educațional

Asociația Bloc
Zero Bucuresti

Google
Classroom,
www.vimeo.c
om

29 aprilie- 1 mai Monica Arotăriței și 29
2020- 20 de ore elevi din clasa a IX-a B
de formare

2.

INTESPOÎnregistrearea
Tinerilor în
Evidențele
Serviciului Public
de Ocupare

ANOFM

Colegiul de
Artă ,,Ciprian
Porumbescu”
Suceava

februarie-iulie
2020



Director Bejinaru
Alexandra-Veronica
Prof.Hisem Gabriela
Secretar Dragomir
Carmen-Liliana

Evenimente din Calendarul activităţilor educative: Ziua Culturii Naționale, Ziua
Marelui Poet Mihai Eminescu, Ziua Unirii, Ziua Îndrăgostiților, 1 MARTIE, 8
MARTIE etc.
Prof. Înv. Primar/ Prof. Gimnaziu/Prof.Liceu

Nr.
crt.
1.

Denumirea activității
”Ziua Culturii Naționale:
Medalion literar MIHAI
EMINESCU”

Beneficiari

Data/
perioada

elevi ai
claselor a
VI-a A, a
VIII-a B,
a IX-a C,
a XII-a C

ianuarie
2020

Cadre didactice/
părinți
prof. Dana-Elena
Trocin
bibliotecar Alina
Papuc
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2.
,, Eminescu- expresia integrală a
sufletului omenesc”

elevi ai
claselor a
IX-a B si
D

ianuarie
2020

prof. Anca Varga

3.

Ziua Copilului-1 iunie 2020

elevii

iunie
2020

4.

Ziua Culturii Naționale

a VIII-a B

ianuarie
2020

a X-a D

prof. Gavriliuc
Mirabela

prof. Dana-Elena
Trocin
Prof.Roman
Sabina
Prof.Hisem
Gabriela
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COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ
În anul şcolar 2019-2020, compartimentul Bibliotecă a Colegiului de Artă „Ciprian
Porumbescu” Suceava a desfăşurat următoarele tipuri de activităţi: Activităţi cu caracter
biblioteconomic; Activităţi de promovare a lecturii, a cărţii şi informaţiei și Activităţi de dezvoltare
profesională continuă.
Activităţi cu caracter biblioteconomic :

 distribuirea manualelor şcolare şi a celor de specialitate pe fişa fiecărui elev;
 întocmirea planului managerial, al planului anual de activităţi și a procedurilor operaționale













specifice compartimentului;
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. În anul școlar 2019-2020 au fost înscrişi 962 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;
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 :

 Membru voluntar al Comitetului de organizare a Școlii Boboceilor
 Proiectul „La bibliotecă” - clasa pregătitoare A și B (prof. înv. primar Străchinescu Mariana
și prof. înv. primar Puiu Loredana

 Proiectul ”Ziua de Curățenie Națională 2019” , 21 septembrie 2019
 Proiectul „Pași pe scara valorilor” – elevii clasei a VI-a A (prof. Dana Trocin) : Activitate
dedicată Zilei Educației

 Proiectul ”Education Day”, elevii clasei aXI-a D, prof. Monica Arotăriței
 Proiect ”Cartea – prietena mea” – Activitatea ”Cartea și biblioteca”, clasa a XI-a D, prof. Dana
Trocin (USV Suceava)

 Zilele Colegiului de Artă 14-15 octombrie 2019 : Expoziție tematică ”Ciprian Porumbescu”,
prof. Mirabela Gavriliuc

 ”Săptămâna fructelor și legumelor donate”, implicare în cadrul proiectului SNAC ”Voluntari
în sprijinul comunității” (27 noiembrie 2019)

 Proiect ”Șezătoare în Bucovina”, clasa pregătitoare B, prof. înv. primar Otilia Boanță, Școala
Gimnazială ”Miron Costin” Suceava
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 Proiect STAY AT SCHOOL : Nu abandona, implică-te! :Activitatea ”Biblioteca la început de
drum”, prof. Dana Trocin

 ”STAY AT SCHOOL : Nu abandona, implică-te” (decembrie 2019), activitatea ”Să
descoperim lumea cărților!”
ZICI 2020 – 1 februarie : Ziua Internațională a Cititului Împreună

 Proiectul național ZICI pentru AICI ”Citim împreună pentru a salva planeta!” Participanți :
Clasa pregătitoare A și B, Clasa a IIa B cu proiectul ”LECTURA, o ușă spre o lume a
poveștilor”, Clasa a IV a A : proiectul ”EU și LECTURA – cunosc, mă cunosc”, Clasa a IVa
B : proiectul Pledoarie pentru LECTURĂ”, Clasa a VIa A și a IXa E : ”Universul cunoașterii
prin lectură”, prof. Trocin Dana

 Proiectul ”Îndrăgostiții de lectură și muzică”, prof. Gavriliuc Mirabela
 Proiectul ”În lumea lui Nică”, clasa a IVa A, înv. Șalar Paula
 Proiect dedicat Zilei Internetului Sigur (SID), clasele a IXa B și a IXa C, prof. Arotăriței
Monica.
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; participarea la cea de a IV-a ediție a Simpozionului național cu
participare internațională: „Contribuția bibliotecii și afirmarea diversității culturale în spațiul
românesc” (participare online).
Parteneriate educaționale: Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava și Școala Gimnazială
”Miron Costin” Suceava.
Donații de carte: prof. Dumitru Viorica ( volume de literatură), prof. Iulia Buraciuc (cărți din
literatura pentru copii și partituri), prof. Bolnavu Vasile (partituri, cărți de istoria muzicii, istorie,
literatură și artă), prof. înv. primar Mariana Străchinescu (cărți de literatură și dicționare), contabil
Isabela Dârțu (cărți literatura pentru copii și DVD-uri), secretar Angelica Costache (volume literatura
română și dicționare), prof. Vasile Bolnavu (volume de Metodica instrumentelor de suflat, partituri de
oboi), prof. Arotăriței Monica (volume din literatura pentru copii), prof. Cucoș Gabriela (volume din
literatura pentru copii), prof. pensionar Alionti Cornelia (dicționare, volume de literatura română și
universală), prof. Iulia Buraciuc (volume de istoria muzicii), prof. Elena Istrate (volume istoria
muzicii), familia Robciuc (119 volume de istoria artei, albume de artă și limba și literatura franceză).
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CABINETUL PSIHOPEDAGOGIC
În semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020,

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. S-au
desfășurat, în cadrul orelor de dirigenţie, având ca teme: Tracul pe scenă (clasa a IX-a A),
Identificarea dominantei temperamentale și rolul acesteia în relațiile interpersonale (clasa a X-a B).
În ceea ce priveşte activitatea de consiliere individuală, s-au prezentat 20 de elevi (2 elevi din
ciclul primar, 5 elevi din ciclul gimnazial și 13 elevi din ciclul liceal) cu următoarele probleme:
manifestări depresive și manifestări anxioase, 2 elevi, orientare școlară și profesională, elevi cu CES,
dificultăți intrafamiliale, probleme specifice adolescenței, dificultăți emoționale, gestionarea anxietății
în situația de pandemie. Părinţii s-au adresat serviciilor cabinetului de asistență psihopedagogică în
număr de 7, la recomandarea domnilor profesorilor diriginţi/ d-nelor învățătoare pentru probleme ale
elevilor legate de: dificultăți intrafamiliale, dificultăți emoționale, optimizarea relației părinte-copil,
tulburări psihice diagnosticate și aflate în tratament, gestionarea anxietății în situația de pandemie.
Adresabilitatea profesorilor, în special a profesorilor diriginţi şi învătăţori, a mers în direcţia semnalării
problemelor copiilor, orientând părinţii şi elevii spre cabinet, dar şi în direcţia consultanţei privind
problemele elevilor și/sau ale clasei de elevi, consultanță psihopedagogică pentru elevii cu CES.
Cabinetul de asistență psihopedagogică a propus și a realizat în semestrul acesta următoarele
proiecte educaționale : Proiect de dezvoltare socio-emoțională ” Împreună ne e mai bine!” – clasa a
III-a B și clasa a III-a A, ” Singur acasă, împreună la școală!” – consiliere de grup pentru elevii cu
părinți plecați în străinătate, program al CJAP-ului, Activitate pe problematica tracului pe scenă cu
elevi, profesori de la specializarea Muzică, Participarea la concursul de consiliere școlara și artterapie
” Exprima-te liber!” – 4 elevi a X-a C ( au obținut premii la nivel județean și mențiune la nivel
național), Proiect dezvoltare socio-emoțională – Google classroom- aVII A ( 9elevi) și a VII B ( 25
elevi), Proiect OSP – Google classroom ( 60 elevi clasele a XI-a), În ceea ce privește dimensiunea
perfecționării didactice, prof consilier școlar a desfășurat sau participat la următoarele activități:
comisia metodică a profesorilor diriginți, coordonarea, ca responsabil de comisie metodică și
susținerea de activități în cadrul comisiei metodice a prof consilieri școlari, zona Suceava; participarea
la activitățile comisiei metodice din aria curriculară Om și Societate; participarea la cercul pedagogic
la nivel de CJRAE, participarea la cursurile online de utilizare a platformelor G suite și Zoom. Doamna
psiholog a susținut gradul didactic I și a realizat pregătirea elevilor pentru bacalaureat la disciplina
Psihologie ( pe Google meet și google classroom), precum și evaluarea psihosomatică a preșcolarilor,
conform calendarului specific, până în momentul restricțiilor legate de pandemie.
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COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
În semestrul al II-lea al anului şcolar 2019-2020 s-au efectuat plăţi de la bugetul local în sumă
de 505.497 lei și de la bugetul de stat în sumă de 7.099.232 lei, după cum urmează:


6.806.034 lei pentru plata salariilor ( inclusiv plata contribuţiilor aferente acestora)



176.900 lei pentru plata voucherelor de vacanță



272.187 lei pentru plata bunurilor şi serviciilor



18.388 lei ajutoare sociale în numerar pentru elevi cu CES



9.185 lei pentru decontarea navetei elevilor



38.504 lei pentru plata burselor elevilor din Republica Moldova și a beneficiarilor
programului ”Bani de Liceu”



81.249 lei pentru plata fondului de handicap la bugetul de stat



189.246 lei pentru plata lucrărilor de investiții.

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


5.183.805 lei – salarii de bază



290.882 lei - sporuri (spor neuropsihic, doctorat, control financiar preventiv și spor
model)



938.951 lei – plata cu ora



235.891 lei – indemnizație de hrană



7.607 lei – concedii medicale plătite din CASS



176.900 lei – vouchere de vacanță



148.898 lei – contribuții aferente salariilor.

La capitolul de cheltuieli cu bunuri şi servicii, suma de 272.187 lei a fost cheltuită după cum
urmează:
 3.245 lei – furnituri de birou (agrafe, bibliorafturi, capsator, capse, clips foi, corector,
cub hârtie, dosare, etichete, folii protecție, hârtie copiator, lipici, mapă plastic, marker,
pixuri, radiere, registre, rezerve creioane mecanice, scoci, etc)
 6.986 lei- materiale pentru curăţenie (bureți, pastile cloramină, coș gunoi, coș hârtie,
detergent (pardoseli, lemn, geamuri), detartrant, dezinfectant suprafețe, făraș, hârtie
igienică, lavete, mănuși, mături, mop-uri, odorizant wc, perie universală, pulverizator,
praf curățat, prosoape hârtie, saci menaj, săpun lichid antibacterian, saci aspirator,
soluție anticalcar, soluție curățat ceramică, soluție desfundat țevi etc)
 139.509 lei – cheltuieli cu energia termică, energia electrică și gaze naturale,


15.136 lei – cheltuieli apă, canal,
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13.060 lei – cheltuieli transport cadre didactice și did. auxiliar



6.406 lei - cheltuieli telefon, internet, poştă,



18.045 lei – materiale și prestări servicii cu caracter funcţional (balama imprimantă,
memorie, toner imprimantă și copiator), servicii de pază și protecție persoane și
instituție (pe timp de noapte), autocolant octogon, cretă școlară, bandă adezivă, registru,
servicii găzduire site colegiu, actualizare soft foi matricole,

 28.657 lei – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (asistență software,
kit semnătură electronică, certificat digital semnătură electronică, prestări servicii
SCIM, servicii de dezinfecție), materiale pentru întreţinere (alcool sanitar, bandă
pervaz, baterie robinet, baterii, bomfaier, broască și plăcuță, burghiu, cablu UTP, cablu
MYYM, conector, cot, diblu, dispenser hârtie și săpun lichid, duză reglabilă, ghem iută,
holtșuruburi, mufă cromat, niplu, nituri, pachet supertit, pânze lemn și metal, pânză
bomfaier, priză dublă, prelungitor, robineţi, racord, rolă 50 m, ruletă, set garnituri,
șaibe, șurub, teu, țeavă, ulei ruris, vaselină etc).
 16.667 lei – reparații curente – lucrări reparații interioare corp A și B, lucrări înlocuire
rețea hidranți int., materiale reparații: vopsea, diluant.
 24.475 lei – obiecte de inventar – alimentator, boiler electric Lydos, card SD 128 GB,
cameră audio-video, catedră, cizme PVC, clește cuie, coș gunoi colector – selector,
dozator săpun inox, dozator pentru dezinfectant cu senzor, flash data 32 GB, HDD
extern 2 TB, kit tastatură - mouse Microsoft, ladă nisip, mouse, motocoasă ruris,
paravan protecție cu ramă aluminiu, prelungitor modular, set pile, set răspile pentru
lemn, suport montare videoproiector tavan, switch Tp-link, ștampilă colegiul MEC
2020, șurubelnițe, uscător mâini inox.
La capitolul investiții suma de 189.246 lei a fost cheltuită după cum urmează:


20.840 – modernizare sistem de supraveghere și alarmare



168.406 lei - anvelopare clădirie corp B.
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În domeniul RESURSE, direcţiile principale de acţiune au vizat:
Asigurarea accesului personalului didactic din colegiu la formarea corespunzătoare aplicării
cerinţelor sistemului de învăţământ şi adaptării acestuia la cerinţele învăţământului european;
Realizarea încadrării cu personal didactic calificat, respectiv cu personal didactic-auxiliar sau/
și nedidactic cu o pregătire corespunzătoare cerinţelor postului;
Modernizarea infrastructurii şcolare şi completarea dotărilor.
Activitatea de perfecţionare s-a derulat pe parcursul întregului an şcolar, cadrele didactice fiind
îndrumate să participe la diferite forme de perfecţionare.
Domna Călin Anca Elisabeta și domnul profesor Mititiuc Cezar și-au susținut inspecțiile speciale
pentru acordarea gradului didactic I în format online. Doamna profesor psiholog Popescu Nicoleta a
susținut lucrarea metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I, de asemenea în mediul
online.
În domeniul RELAȚIILOR COMUNITARE, direcţiile principale de acţiune au vizat:
Crearea de relaţii cu reprezentanţii Consiliului Municipal sau ai Primarului astfel încât să
participe activ şi să susţină în comunitate activităţile colegiului.
Conştientizarea părinţilor privind responsabilitatea acestora pentru implicarea activă în
activităţile şcolii;
Continuarea parteneriatelor educaţionale cu instituţii locale, judeţene şi interjudeţene.
Acţionând pe această direcţie, toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi au acordat o atenţie sporită
privind implicarea partenerilor educaționali şi realizarea unei legături permanente cu familiile elevilor,
mai ales într-o perioadă extrem de dificilă cum a fost aproape întregul semestru al doilea. Și în anul
școlar 2019-2020 a continuat dezvoltarea parteneriatelor cu Inspectoratul Judeţean

de Poliţie,

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Compartimentul Circulaţiei Rutiere, cu
Filarmonica Botoşani, cu Muzeul Bucovina, cu Biblioteca Bucovinei „ I.G.Sbiera”, Centrul Cultural
Bucovina, Casa Studenților Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, cu licee și colegii din
municipiu, din judeţ şi din alte judeţe, cu şcoli gimnaziale din judeţ, Teatrul ”Mihai Eminescu”
Botoșani, cu O.NG.-uri, Grupul Educativa, parteneriate care au creat pentru elevii şi cadrele didactice
din colegiul nostru posibilitatea dezvoltării personale prin experienţe noi trăite.
În domeniul PROTECȚIA ANGAJAȚILOR ȘI A ELEVILOR, direcţia principală de acţiune
a fost:
Asigurarea protecţiei unităţii de învăţământ, a elevilor, a personalului angajat împotriva
accidentelor, incendiilor şi calamităţilor naturale.
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În acest sens s-au luat măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor (prelucrarea regulilor
de circulație la orele de dirigenție, întruniri organizate cu reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei, vizite
în cadrul acțiunii”Porților deschise”, etc.), simulări incendii și cutremure.
Toate aceste aspecte prezentate au subliniat efortul susținut al cadrelor didactice, al întregului
personal angajat al unităţii în procesul instructiv-educativ. Trebuie să subliniez aportul cadrelor
didactice de predare, didactic-auxiliar și nedidactic pentru desfășurarea în condiții optime a
examenelor naționale (Evaluarea Națională și Bacalaureat). De asemenea, Colegiul de Artă „Ciprian
Porumbescu” a fost Centru Zonal de Evaluare Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2020, ocazie
cu care au fost puse la dispoziția membrilor comisiei materialele necesare (imprimantă
multifuncțională, laptopuri, fișet metalic, hârtie, etc.).

