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În anul şcolar 2020-2021, preocuparea principală a cadrelor didactice şi a personalului unităţii
a fost desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii optime, în conformitate cu planurile cadru,
dar ținând cont de situația epidemiologică apărută în cursul lunii martie 2020 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;
Proiectarea și elaborarea și CDŞ-urilor în raport cu interesele şi aptitudinile elevilor;
Creşterea prestigiului şi vizibilităţii colegiului.
La începutul anului şcolar 2020-2021 au fost înscrişi 977 elevi. La învăţământul primar au fost
înscrişi 213 elevi, 204 elevi la învăţământul gimnazial şi 560 elevi la învăţământul liceal. Elevi rămaşi
în anul şcolar 2020-2021: 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.
În acest context, principala preocupare a cadrelor didactice în anul şcolar 2020-2021 a fost
parcurgerea integrală a materiei planificate.
Situaţia promovării elevilor în iunie 2021 a fost următoarea:
•

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

•

La clasele V-VIII din 204 elevi, au promovat 186, promovabilitate 91,20% ;

•

La clasele IX-XII din 556 elevi, au promovat 548, promovabilitate 98,60%.
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În urma examenului de corigență din luna iulie 2021, situația școlară se prezintă astfel:
•

La clasele gimnaziale din cei 18 corigenți au promovat 15, promovabilitatea fiind de 98,60%.

•

La liceu toți cei 8 elevi corigenți au promovat, promovabilitatea fiind de 100%.

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 –204 elevi, niciun elev nu are la purtare sub 7;

•

La clasele IX-XII – 556 elevi, 47 de elevi au note între 7-9,99, iar 3 elevi au note sub 7 pentru
absențe nemotivate.
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2021

La Examenul de Evaluarea Natională 2021 s-au prezentat 34 elevi. Rezultatele pe discipline sunt
următoarele:
Limba și literatura română: 97,06%
Sub 5 (1 elev)
•

Între 5,00 – 5,99 (3 elevi)

•

Între 6,00 - 6,99 (2 elevi)

•

Între 7,00 - 7,99 (12 elevi)

•

Între 8,00 - 8,99 (12 elevi)

•

Între 9,00 – 9,99 (4 elevi)

•

10,00 (0 elev)

Matematica:
Sub 5 (5 elevi)
•

Între 5,00 – 5,99 (11 elevi)

•

Între 6,00 - 6,99 (9 elevi)

•

Între 7,00 - 7,99 (2 elevi)

•

Între 8,00 - 8,99 (6 elevi)

•

Între 9,00- 9,99 (1 elevi).

•

10,00 (0 elevi).

85,30%
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Comparativ cu anul şcolar 2020-2021 se constată un progres însemnat la matematică ( 5 elevi
au avut note sub 5 în 2021 față de 7 elevi în anul 2020), iar la limba și literatura română se înregistrează
o situație procentuală mult îmbunătățită față de 2020.
Admiterea absolvenţilor de clasele a VIII–a s-a realizat astfel: 45 elevi au fost înmatriculaţi la
Colegiul de Artă:
•

12 elevi la profilul muzică

•

13 elevi la arte plastice și decorative

•

6 elevi la profilul arhitectură, arte ambientale și design

•

3 elevi la conservare - restaurare bunuri culturale.
La repartiţia computerizată au participat 11 elevi: 1 elev la Colegiul Național ”Mihai

Eminescu”, 1 elev la Liceul cu Program Sportiv, 3 elevi la Colegiul Tehnic „Samuil Isopoescu”, 1
elev la Colegiul Tehnic de Industria Alimentară, 1 elev la Liceul Tehnologic Dumbrăveni, 1 elev la
Liceul „Lațcu Vodă” Siret, 2 elevi la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni. Un elev a fost admis la
SAM Din cadrul Colegiului Tehnic de Industra Alimentară.
BACALAUREAT 2021
Examenul de bacalaureat a reprezentat un alt moment important pentru elevii colegiului
nostru. În sesiunea iunie-iulie au participat 138 absolvenți, au promovat 123 absolvenți, adică am
înregistrat o promovabilitate de 89,13%.
•

Medii între 6,00 - 6,99 (30 elevi) promovabilitate 21,80%

•

Medii între 7,00 - 7,99 (41 elevi) promovabilitate 29,80%

•

Medii între 8,00 - 8,99 (33 elevi) promovabilitate 24,00%

•

Medii între 9,00 – 9,99 (19 elevi) promovabilitate 13,80%

Procentele de promovabilitate bacalaureat 2021 pe clase :
•

Clasa a XII–a A : 96,30%

•

Clasa a XII-a B : 85,72%

•

Clasa a XII-a C : 92,86%

•

Clasa a XII-a D : 100%

•

Clasa a XII-a E : 69,23%
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Situaţia absolvenţilor de clasa a XII-a promoția 2021 din Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”
se prezintă astfel:
•

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

•

23 absolvenţi sunt studenţi la facultăţi apartinând altor profile;

•

2 sunt admişi la şcoli postliceale;

•

2 plecati la studii de specialitate în străinătate (Olanda) ;

•

6 s-au angajat;

•

15 sunt în evidenţă la şomaj;

•

28 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: 74,10%

•

Profil arte plastice și decorative: 53,60%

•

Profil arhitectură, arte ambientale si design: 28,60%

•

Profil conservare-restaurare bunuri culturale: 19,30 %

•

Profil filologie: 58,70%
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CATEDRA ÎNVĂȚĂTORILOR
Proiectarea activităților
Planificarea și proiectarea unităților de învățare s-au făcut ținându-se cont de precizările făcute
în ghidurile metodologice, respectându-se planurile cadru și programele şcolare. O atenţie deosebită sa acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare colectiv, implicându-i
în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente la propria formare, atât pe plan
intelectual, dar şi afectiv şi psihic.
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee
activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate
pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul
de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii
de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. Sa încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină
de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.
În lecţiile desfăşurate la clasă,atât în format fizic cât și online, s-au aplicat tehnici de implicare
individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea
efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de
sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli
stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
Perioada de suspendare a cursurilor ne-a pus în postura de a exersa și dezvolta noi competențe
care să ne ajute să navigăm în noul context de criză. Suspendarea cursurilor survenită din cauza Covid19 ne-a pus în fața unei situații fără precedent: să ne organizăm în condiții extraordinare să susținem
în cea mai mare parte orele eminamente online. Au fost multe aspecte scoase la iveală pe care a trebuit
să le gestionăm în situații de criză: infrastructură pentru predare online, pregătirea digitală a cadrelor
didactice, sprijinul instituțiilor cu autoritate în educație, situația elevilor și a familiilor acestora,
implicarea părinților în actul didactic și altele. Contextul pandemiei continuă să ne aducă noi provocări:
predarea față în față și/sau online, colaborarea și conectarea în contextul distanțării sociale, navigarea
printre diferite potențiale scenarii de aplicat în școală, modele fluide de predare ș.a.
Doamna prof .înv. primar Melinte Cristina a urmat Cursul CRED- organizat de MEC
(perioada ianuarie- aprilie 2021); a organizat o excursie de două zile la Durău, Complexul Arted; și a
organizarea Concursului Județean „Copil ca tine sunt și eu”, aprobat în CAEJ 2020.
Evaluarea activităților
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Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită sa acordat probelor de evaluare iniţialăla clasele I-IV. Evaluările sumative, dar şi formative au fost
concepute, aplicate şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei.
Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei nivele: FB,
B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi
dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.
Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni privind
demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru
dezvoltare, ameliorare şi recuperare. S-au folosit strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând
elevilor familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea
pentru propriul proces de formare.
Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot
ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor.
Domeniul resurse material și informaționale
Baza materială a școlii este modernizată, în fiecare sală de clasă existând câte un videoproiector,
elevii având astfel acces la materialele audio-video prezente în manualele digitale. Se utilizează
auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţământ. Fiecare cadru didactic are la portofoliul
personal lista cu auxiliarele utilizate la clasă și acordul părinților pentru a le folosi. Au fost elaborate o
multitudine de fişe de lucru, de evaluare, ameliorare sau de dezvoltare. Elevii au fost implicaţi în
alcătuirea de portofolii tematice.
Activitatea didactică la clasă
Anul școlar 2020-2021 s-a desfășurat atât fizic față în față, cât și pe platorma Google Classroom
și Meet, pusă la dispoziția profesorilor de școală.
Doamna prof. înv. primar Chiriliuc Oana a organizat activitățile: ,,Fantezie și creație”- expoziție
online cu lucrările elevilor ,,Eternul Eminescu”; ”Cum ne comportăm în școală pentru a fi în
siguranță”-dezbatere; ”În lumea poveștilor”; ”Primăvara. Gânduri pentru mama”; ”Paștele la români”;
”Suntem copiii Europei” și a participat în cadrul Proiectului Național ,,Harta Reciclării”.De asemenea
a participat la numeroase concursuri școlare: Concursul Național cu Participare Internațională de
Creație ,,HeArt”- Secțiunea Arte plastice unde elevii au obținut rezultate deosebite: Premiul I – Budui
Tudor, Premiul al II-lea - Carpiuc Flavia, Chilibon Giulia, Croitor Maia, Premiul al III-lea- Șovea Eva,
Hostiuc Sarah, Mențiune-Țanța Darius, Budui Tudor, Curic Teodora. La Concursul ,,Micii Olimpici”,
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elevii participanți au obținut rezultate FOARTE BINE și UN BINE. A participat la
perfecționările :„Inteligența emoțională în actul de predare”, invitat special Marius Simion ( Expert în
dezvoltarea inteligenței emoționale), ,,Reziliența”: Cum să fim puternici și echilibrați emoțional în
aceste vremuri ; ,,Educația viitorului”, invitat special : Pera Novacovici ( cel mai citit psiholog din
România, ,,Joc și joacă” – pachet de vacantă – curs online pe platforma educațională SC SELLification
SRL
Doamna prof. înv.primar Străchinescu Mariana a participat la Concursul „ Copil ca tine sunt
și eu”, unde a obținut Premiul I, la Concurs „ Music for All”, unde un elev a primit Premiul I și la
Proiectul în parteneriat cu biblioteca școlii „Lumea lui Pinocchio”.
Doamna prof. înv.primar Raicu –Andreica Adina a participat la Concursul Național cu
Participare Internațională de Creație ,,HeArt”- Secțiunea Arte plastice, ocazie cu care elevii
dumneaei Savin Alexandra

a obținut Premiul

I (secțiunea compoziție artistico-plastică), Bida

Anastasia – Premiul I (secțiunea felicitări/ mărțișoare), Premiul II (secțiunea compoziție artisticoplastică) și Tihon Ilaria –

Premiul II (secțiunea compoziție artistico-plastică).

Doamna prof. înv.primar Puiu Loredana a participat la activitățile extrașcolare: ”La mulți ani,
măicuța mea !” „Hristos a Inviat„ !„1 Iunie, zi de vis” și la concursurile școlare : „Micii Olimpici”,
„Amintiri din copilărie”, „Art from Heart”.
Doamna prof. înv.primar Cucoș Gabriela a publicat lucrarea intitulată „Geometria-o abordare
STEAM la Conferința Europeană STEAM- INSPIRAȚIE ȘI MOTIVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”, în cadrul
proiectului Erasmus+ Steamby STEAM NR 2019-1-RO01-KA201-063054, ISBN 978-973-0-339307, Suceava, 2021. A obținut Diplomă pentru realizarea materialului transdisciplinar „Metodologia
STEAM folosită la geometrie, resursă educațională deschisă”, inserată pe platforma proiectului
Erasmus+ Steamby STEAM NR 2019-1-RO01-KA201-063054X. A publicat în revista online a
cadrelor didactice o lucrare „ Salvăm Planeta Albastră”,nr 70 din martie 2021, cu ISSN 2393-0810. A
participat la Concursul Național Interdisciplinar EuroJunior, organizat de Asociația pentru Tineret
Olimp, unde a obținut : 9 premii I, 6 premii II, 6 premii III. La Simpozionul Elevilor „Impreuna facem
scoala sa zambeasca” a obținut Un premiu special și două Mențiuni. La Concursul național de creație
artistico-plastică “Primăvara ca o poveste” a obținut Un premiu II și Doua premii III, iar la Concursul
Național cu participare Internațională „Art from Heart”, ediția a III-a, doamna profesoară pentru
învățământ primar a obținut un premiu I. De asemenea, doamna Cucoș Gabriela a obținut Certificat
de absolvire din iunie 2021, eliberat de Organizația Salvați Copiii, privind absolvirea cu succes a
cursului Profesor Real într-o Școală Virtuală!, un Certificat de participare, eliberat de Asociația Holtis,
privind participarea la Sesiunea Națională de Pareting Apreciativ – „Cum abordezi pozitiv
comportamentele copilului?”, în cadrul proiectului „Impreună pentru viitor” , în parteneriat cu
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Reprezentanța UNICEF în România, un Certificat de participare, eliberat de Asociația Holtis, privind
participarea la evenimentul de celebrare a 165 de ani de la dezrobirea romilor. Evenimentul a fost
desfășurat de Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Impreună, în parteneriat cu Asociația Holtis.
Are o adeverință privind susținerea sesiunii educaționale Introducere în Reducere-ReutilizareReciclare și Harta Reciclării, în cadrul proiectului Eco-ambasadori ai reciclării, derulat prin fonduri
UE, proiectul fiind o componentă a programului național Harta Reciclării. A învheiat un Acord de
parteneriat pentru implementarea gratuită a programelor, proiectelor și competițiilor naționale și
internaționale Junior Achievement of România între Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”, Suceava
și JA România, Acord de parteneriat încheiat între Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”, Școala
Gimnazială „Mihai Eminescu”, Alba Iulia, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, ISJ Alba, în cadrul
concursului regional „Raze de soare pline de culoare”, ediția a III-a, 2020, Acord de parteneriat
încheiat între Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” și Grădinița cu Program Prelungit nr 2, Aiud,
jud.Alba în cadrul Concursului Național de creație artistico-plastică “Primăvara ca o poveste”,
Acord de parteneriat încheiat între Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”și Grupul Editorial Edu în
vederea derulării proiectului „Utilizarea mijloacelor moderne în procesul de predare –învățare în
învățământul clasic și online”.
Doamna profesor Cucoș Gabriela a participat la următoarele proiecte educaționale : Proiect
educațional extracurricular „ Pe aripile cărților. Ziua Internațională a cititului împreună”, 10
februarie 2021, Implementarea programului internațional Junior Achievement „Economia noastrădezvoltarea abilităților pentru viață”, Implementarea programului internațional Junior Achievement
„Orașul nostru-dezvoltarea abilităților pentru viață”, Proiectului educațional „Ora de Educație
Rutieră”, desfășurat de Asociația E.D.I.T., în colaborare cu ISJ Suceava. A obținut Certificat de
participare la sesiunea de training online „Implicați-vă în activități de colaborare interactive” în Google
Workspace for Education, Certificat de absolvire din 25.03.2021,eliberat de Intuitext, privind
absolvirea cursului „Evaluare formativă online”, cu durata de 8 ore, în perioada februarie 2021-martie
2021, Certificat de absolvire din 24.03.2020, eliberat de Intuitext, privind absolvirea cursului „Resurse
digitale pentru matematică, de la primar la liceu”, cu durata de 8 ore, în luna martie 2021, Certificat de
absolvire din iunie 2021, eliberat de Organizația Salvați Copiii, privind absolvirea cu succes a cursului
„Profesor Real într-o Școală Virtuală”, Diplomă de absolvire a cursului online intensiv de educație
digitală „Îndreptar digital”, desfășurat în perioada martie-mai 2021, Certificat de utilizare a noilor
Tehnologii informaționale în activitatea didactică în anii școlari 2019-2020, 2020-2021, privind
utilizarea platformei electronice de învățare www.educrates.ro și softurile educaționale EDU, specifice
etapei de evaluare didactică.
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În concluzie, munca depusă în acest semestru de catedra învățătorilor se poate caracteriza prin
seriozitate şi implicare, printr-o participare activă la acțiuni şi proiecte educative la diferite niveluri,
promovarea optimă a exemplelor de bune practici și o relaţie bună / constructivă cu părinţii şi
reprezentanţii comunităţii.

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

An școlar 2020-2021

CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
În semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, 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 2020/ 2021.
Lecțiile desfășurate de profesoarele de limba română au avut un caracter dinamic și modern, bazânduse pe metode și mijloace active de predare-învățare, asigurandu-se, in acelasi timp, o atentie deosebita
elevilor cu CES (prof. Liliana Balan, prof. Dana Trocin, prof. Anca Varga, prof. Manuela Musca).
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, Sabina
Roman, Dana Trocin și Musca Manuela au făcut parte din comisiile de evaluare ale examenelor
naționale pentru clasele a opta și a douăsprezecea.
Deși olimpiadele scolare au fost supendate în anul scolar trecut, elevii nostri au participat la o
serie de concursuri, sub îndrumarea doamnei prof. Dana Trocin: Concursul regional cultural-artistic
”Valorile localității mele” în cadrul Proiectului ”Repere culturale românești”, aprobat M.E.N.,
C.A.E.R.I. fără finanțare M.E.N. 2020, OMEC nr.5597/16.12.2019, Anexa 2, poziția 815, pag.17),
Premiul al II-lea: Budui Laura-Ioana, clasa a VII-a A; Simpozionul Regional „Carmen Sylva” Ediția
a VII-a, Botoșani, 2021— Concurs: Secțiunea Literatură: „Cultura mea trăiește prin mine”,
Mențiune: Hisem Anastasia, clasa a V-a B; Premiul special: Budui Laura-Ioana, clasa a VII-a A;
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Concursul Regional de Creație, secțiunea Creație literară, derulat în cadrul Simpozionului Regional
„Managementul schimbării în contextual educational actual”, Ediția I, Galați, iunie 2021: Premiul
I: Ticu Manolică Lorelei, clasa a V-a B și Tabarcea Alexandru, clasa a V-a B; Simpozionul Județean
cu Participare Națională ”Strategii didactice inovative pentru o educație de calitate”, Ediția I,
Râmnicu Sărat, Diplomă de Excelență: Hisem Anastasia, clasa a V-a B.
Pregătirea pentru examenele naționale a constituit o prioritate pentru profesorii de limba și
literatura română în semestrul al doilea al anului școlar 2020/ 2021. Astfel, doamnele profesoare Balan
Liliana (pentru clasa a VIII-a) și Anca Varga, Dana Trocin, Manuela Muscă si Balan Liliana (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
școlar 2020/ 2021. 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).
Perfecționarea și autoperfecționarea au fost și în acest semestru obiective esențiale pentru
membrii catedrei de limba și literatura română, care au participat la cercurile pedagogice și la
activitățile metodice organizate în cadrul catedrei. Doamna prof Manuela Musca a parcurs cursul de
formare al Programului de formare pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru
examenele nationale, februarie/ martie 2021, iar doamna prof Dana Trocin a participat la diferite
sesiuni de comunicari: Simpozionul Regional ”Managementul schimbării în contextual educational
actual”, Ediția I, Galați, iunie 2021; Simpozionul Județean cu Participare Națională ”Strategii
didactice inovative pentru o educație de calitate”, Ediția I, Râmnicu Sărat; Participare la sesiunea de
comunicări organizată în cadrul Simpozionului Județean cu Participare Națională ”Strategii
didactice inovative pentru o educație de calitate”, Ediția I, Râmnicu Sărat. De asemenea, în cadrul
catedrei de limba si literatura romana s-au realizat schimburi de bune practici (prof. Dana Trocin, prof.
Liliana Balan, prof. Anca Varga).
Prin activitatea desfășurată, nu numai în timpul celui de al II-lea semestru, ci în întreg anul
școlar 2020-2021, membrii catedrei de limba și literatura română au demonstrat că sunt interesați să
aplice metode şi strategii didactice care vizează stimularea creativităţii, centrarea demersului instructiveducativ pe elev și învăţarea interactiv-creativă, aspecte care s-au reflectat și în rezultatele obținute de
elevii noștri la examenele naționale.

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

An școlar 2020-2021

CATEDRA DE LIMBI MODERNE
În urma analizei activităţii Comisiei metodice de Limbi moderne, s-a constat că membrii
catedrei de limbi moderne au desfăşurat și în semestrul al II-lea, o activitate densă, în conformitate cu
programa şcolară, cu planul managerial al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, precum şi cu
recomandările pe linie de specialitate. Deși activitatea didactică s-a defășurat preponderent online s-a
parcurs materia, la toate clasele şi specialităţile, conform planificărilor semestriale şi obiectivelor
propuse de profesorii 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 manualele digitale de pe site-ul manual.edu.ro (la clasele la care există aceste
manuale), precum și resurse educaționale 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,
Padlet, Mentimeter.
Totuși, s-au remarcat și unele deficiențe ale activității online și în semestrul al II-lea legate de
comunicarea autentică, relaționarea umană profesor-elev, elev-elev precum și lipsa unei reglementări
unitare referitoare la derularea lecțiilor online (securitatea în mediul online, obligativitatea deschiderii
camerei video, asigurarea confidențialității datelor, interzicerea accesului neautorizat la lecțiile online).
Activitatea de perfecționare a cadrelor didactice ale comisiei limbi moderne a fost continuată
cu succes și în această perioadă. S-au valorificat competenţele ştiinţifice, didactice şi metodice
dobândite prin participarea la programele de formare continuă/perfecţionare realizate în acest an şcolar.
Doamna profesoară Hisem Gabriela în luna mai a susținut inspecția specială și lucrarea metodicoștiințifică cu titlul “TEACHING EFL through ARTS” pentru obținerea gradului didactic 1.
De asemenea, profesorii Iacob Isabela, Munteanu Petronela, Arotăriței Monica, Dăscăliuc
Anca, Hisem Gabriela au parcurs cursul de perfecționare didactică și fac parte din Corpul de profesori
evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, CPEECN.
Din rapoartele individuale trimise de membrii catedrei, în ceea ce privește proiectarea și
realizarea activității didactice, evaluarea rezultatelor învățării, managementul clasei de elevi, al carierei
și al dezvoltării personale se remarcă:
Doamna profesoară Dăscăliuc Anca a promovat imaginea școlii în comunitate prin participarea
și rezultatele elevilor la concursuri, competiții, activități extracurricuriculare și extrașcolare,
realizate în mediul școlar, extra-școlar și în mediul online. A participat la concursurile „I Am Smart
Education” si “Digital Ambassadors”. A derulat programul de voluntariat “Social Club”. A implicat
activ elevii în programe de pregătire pentru concursuri şcolare si programe educaţionale. A
diseminat exemplele de bune practici obţinute în concursuri şi activităţi extracurriculare la nivelul
şcolii şi comunităţii. A contribuit la elaborarea programului de activități al comisiei metodice din care
face parte si a derulat activități metodice pe parcursul anului școlar. În documentele de programare
ale unităţii de învăţământ a urmărit parcursul profesional al elevilor şi prin valorificarea produselor
activităţii elevilor în contexte şcolare diferite, stimulative, cum ar fi participarea la examenele
Cambridge. A utilizat platforma educațională a unității școlare şi alte platforme disponibile şi a folosit
spațiile virtuale specifice desfășurării cursurilor online pentru disciplina limba engleză.
A utilizat metodele activ participative, interdisciplinare şi diferenţiate în funcţie de nivelul de
pregătire al clasei/grup elevi. La toate clasele a lucrat pe grupe de elevi sau în perechi folosind metodele
activ participative, interdisciplinare în proporţie de 85% din totalul activităţilor de predare. Succesul
elevilor este dovedit de rezultatele şcolare din acest an.
Și doamna profesoară Arotăriței Monica a derulat o activitate didactică intensă, după cum reiese
din raportul individual prin participare la Campania regionala pentru mediu “Educatie in natura”, 1214 mai 2021, la Concursul regional “Ne pretuim valorile?”, editia a IVa, 2021 ca profesor îndrumator
și coordonator, voluntar în cadrul proiectului județean de muzica și dans “Copil ca tine sunt și eu”, 4
iunie 2021, participare la sesiunea județeana de comunicari și referate cu tema “Noi abordari
educaționale”, „Metoda invatarii inverse” (Flipped learning), la dezbaterea „Cum arata manualul
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școlar al viitorului?- Abordarea creativa a manualului școlar”, la cursul “Provocări și soluții în
educația digitală”, cursul “Dicție și mișcare scenică pentru dezvoltarea personala a copiilor”, cursul
“Managementul sistemic al clasei de elevi”. A participat la proiectul educațional național “Harta
reciclării”, sesiunea educaționala “Introducere in reeducare- reutilizare -reciclare si Harta Reciclarii”.
A colaborat cu Asociatia eLiberare, Bucuresti în cadrul Programului national “Școala Altfel” 20202021, sustinând activități de prevenire a traficului de persoane. A urmat activitatea de formare “Jocuri
didactice la școală, în tabară și în online” (3 ore de formare), organizator Sc Sellification SRL, 1 iunie
2021. A participat în cadrul proiectului national inovator “Educatie la înalțime”- lecții live cu drone,
organizat de Asociatia Aspire Teachers. A urmat cursurile : “Educatie pentru interculturalitate”,
organizat de CCD Timis, cursul “Learning Event 2021: Distance Learning, effective Classroom
management”, cursul “Reaching Cambridge English Qualifications – for every learner and teacher,
every step of the way”- 19 martie 2021, curs organizat de Cambridge University Press, cursul
“Teaching Grammar with Team Together” -15 aprilie 2021, cursul “Cambridge Professional
Development for Teacher’s Day 2021” (3 ore formare), 18 iunie 2021, cursul “Certified Microsoft
Innovative Educator” 28 iunie 2021, cursul “Online Training Course as a Preparation Tool for
Young People in Youth Exchanges” iunie 2021. A participat la concursul “2021 Shakespeare School
Essay Competition”, organizat de Asociația Shakespeare School și la Conferința internationala “EP
SUMMIT 2021-ELT TRAINING ROOMS” (32 ore de formare, organizator Express Publishing), 1618 aprilie 2021.
Activitățile doamnei profesoare Hisem Gabriela au fost, și în acest semestru, vaste și
diversificate, după cum urmează: participare la webinarul ,,Cum poți face evaluarea cu instrumente
digitale în 2021, participare la webinar-ul organizat de British Council împreună cu Edumax, cu
privire la desfășurarea și structura examenelor Cambridge Assessment English computer based”,
participare la Conferința Națională ,,Violența psihologică- bullyingul’’, a coordonat elevi la
activitatea de schimb de experiență și bune practici ”European Exchange Meeting’’ în cadrul
proiectului ’’JULIET Women Open to European Modern Nations ’’ Erasmus, din 02.06.2021. A
absolvit cursul ,,Evaluarea formativă online’’, coordonare activități în cadrul proiectului de
cercetare-intervenție ,,Climatul Școlar’’ implementat de Alianța Joining Forces România.
Doamna prof. Hisem a obținut Diplomă de Merit pentru inițierea, coordonarea și continuarea
activităților educaționale, catehetice, socio-culturale și comunitare cu și pentru copii și tineri, în cadrul
parteneriatului Școală-Biserică în anul școlar 2020-2021.
Prof. Munteanu Petronela a desfășurat activitatea didactică în calitate de profesor de limba
franceză în Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, metodist al ISJ Suceava la limba
franceză, membru în Consiliul Consultativ IȘJ pentru disciplina limba franceză, evaluator DELF,
profesor formator în echipa pedagogică a Alianței Franceze din Suceava. A derulat, de asemenea,
activitate de cercetare, a publicat articole de specialitate în calitate de profesor doctor, membru în
echipa de implementare a Proiectului de cercetare „O istorie a traducerilor în limba română – secolele
XVI-XX (ITLR)”, coordonat de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere și
Științe ale Comunicării.
Ca membru în Consiliul Director al Asociației de ajutorare a copiilor și tinerilor din sistemul
de protecție a copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” Suceava, s-a implicat in numeroase
activități de voluntariat.
A participat la webinariile de formare „LMS și sisteme electonice de management didactic în
soluții noi de elearning pentru profesori , școli, elevi și părinți”, cu durata de 10 ore, organizate de
Asociația Culturală Europea și Kinderpedia. A coordonat elevi la activitățile cultural artistice organizate în cadrul parteneriatului cu Biroul francez Suceava: “Dupa-amiezi francofone”. A
participat ca profesor evaluator DELF, în comisia de evaluare DELF, organizată anual la Colegiul
Național „Petru Rareș” Suceava. A fost profesor evaluator în comisia de bacalaureat bilingv francofon,
proba anticipată organizată la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava. A coordonat elevii din clasa a
VI-a A la activitatea „Sports Volunteering”, în parteneriat cu Ocolul Silvic Pătrăuți și Școala
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Gimnazială Pătrăuți. A fost profesor formator îm cadrul proiectului județean francofon Școala de vară
francofonă „Découvrir le français dès le plus petit âge”, iulie 2021.
În calitate de Coordonator al parteneriatului de schimb interșcolar Erasmus+ K229, Juliet,
Women Open to Modern European Nation, a coordonat și derulat activități specifice de implementare
a acestuia, precum „European Exchange Meetin”, „Expériences éducationnelles européennes”.
De asemenea, prof. Munteanu Petronela a coordonat parteneriate școlare și activități conexe
acestora precum parteneriat educaţional încheiat în cadrul parteneriatelor strategice Art of food,
Erasmus+ KA229, coordonat de Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și Juliet Women Open to
European Modern Nations, Erasmus+ KA229, coordonat de Colegiului de Artă „Ciprian
Porumbescu” Suceava.
Așadar, și în acest semestru, profesorii de limbi moderne s-au adaptat contextului pandemic și
activității didactice derulate online, s-au implicat în activitățile de specialitate, consfătuiri didactice,
ședințe de catedră, cercuri pedagogice, ședințe la ISJ cu profesorii metodiști, inspecții metodice curente
și speciale, coordonare de practică pedagogică.
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CATEDRA OM ȘI SOCIETATE
În semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, activitatea Comisiei metodice Om și Societate sa 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, 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.
Activităţi metodice desfăşurate:
Doamna prof. Țolca Doinița a prezentat de materiale în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor
de geografie, Suceava I Utilizarea tabletei grafice în predarea geografiei în mediul online, 25
noiembrie 2020, Evaluarea în mediul online cu ajutorul platformelor și aplicațiilor ”,28mai 2021.
Este mentor de practică pedagogică pentru studentul Monor Silviu Dumitru, ce urmează nivelul I de
studii psihopedagogice în cadrul cursurilor postuniversitare, Univ. ”Ștefan cel Mare” Suceava,
Facultatea de Științe ale Educației. A organizat webinar-ul în parteneriat cu Departamentul de
Geografie al Univ. ”Ștefan cel Mare” Suceava, cu tema ”Metode și tehnici de datare utilizate în
geografie”, susținută de conf.univ.dr.habil. Marcel Mîndrescu, în cadrul cercului de Geografie –
Suceava I, 28 mai 2021. Gavrilovici- Bilan Liliana-Doiniţa a participat la activitățile de cerc
organizate la Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza“ Suceava în data de 26.11.2020 și de Liceul cu
Program Sportiv Suceava.
Utilizarea mijloacelor de învăţământ, soft-uri educaţionale, etc.
Membrii Comisiei au utilizat resursele educaționale puse la dispoziție de MEC și platforma online
G-Suite for Education - pusă la dispoziție de către unitatea de învățământ pentru continuarea învățării
în mediul online la toate clasele din încadrare;
Rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri şcolare, simpozioane:
Sub îndrumarea prof. Țolca Doinița, elevii din clasele a IX a B, a XII a C au participat la expoziția
– concurs ”Natura mereu alături de noi” din cadrul proiectului ”Natura – partener al educației
pentru viață” organizat de C.N. ”Mihai Eminescu” Suceava , 31 mai – 5 iunie 2021: premiul I –
Ureche Vasilica, premiul II – Barnea Andreea, premiul III – Maftei Daniela, mențiune – Șendrea
Alexandra. Elevii din clasaa XI a A, îndrumați de prof. Țolca Doinița au participat la concursul online
”Oceanele lumii” inclus în calendarul activităților proiectului educativ extrașcolar ”Lumea
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oceanelor” organizat de C.N. ”Mihai Eminescu” Suceava , 5 iunie 2021: premiul I – Stempel
Emanuel, premiul III – Murariu Cosmin Florin, Mențiune – Zigmund Andreea, Pentilescu George,
Diplomă de participare – Boca Florin.
Dezvoltare/formare profesională a cadrelor didactice:
Doamna prof. Țolca Doinița este membru în Consiliul Consultativ pentru disciplina Geografie din
cadrul ISJ Suceava, pentru anul școlar 2020 – 2021, profesor metodist al ISJ Suceava pentru disciplina
Geografie pentru anul școlar 2020-2021, membru în Grupul de lucru al ISJ Suceava ce elaborează
resursele educaționale pentru disciplina Geografie ce vor fi utilizate în activitatea didactică prin
intermediul tehnologiei și al interetului, membru evaluator în Comisia de evaluare în cadrul
Concursului pentru acordarea gradațiilor de merit, sesiunea 2021, disciplina Geografie. A participat
ca profesor evaluator la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie 2021, centrul zonal de evaluare de
la Liceul Teoretic ”Filadelfia” Suceava. A publicat o serie de articole în revista GEIS -Referate și
comunicări de geografie -volumul XXIV, Editura Casei Corpului Didactic Deva, ISSN 1841-9941,
noiembrie 2020: Utilizarea materialelor cartografice în studiul evoluției localității Hănțești, jud.
Suceava,, Analiza fluxurilor turistice din municipiul Suceava (2001 – 2019) și a postat materiale
didactice/teste de evaluare pe platforma educațională www.didactic.ro.
Domnul prof. Corniciuc Marius a susținut lucrarea de grad didactic I.
Gavrilovici- Bilan Liliana-Doiniţa a publicat articolul „Evoluția statutului politico-juridic al
Principatelor Române în contextul relațiilor internaționale (secolele al XVIII-lea – al XIX-lea)” în
Revista profesorilor de istorie din județul Suceava Cetatea de Scaun, nr. XVIII, an XVIII, 2021; a
alcătuit programa pentru cursul opțional de aprofundare la clasa a XII-a – Personalități care au marcat
istoria românilor, a participat la cursul de formare CPEECN, disciplina istorie; transmiterea
competențelor dobândite în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014–2020 „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED în
cursul de formare susținut la grupele formate de Casa Corpului Didactic Suceava – disciplina Istorie.
Activităţi extracurriculare:
Prof. Țolca Doinița a participat la proiectul ”Natura – partener al educației pentru viață” încadrat
în domeniul educație ecologică și protecția mediului, educație pentru schimbare și dezvoltare,
organizat de Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, în parteneriat cu Agenția de Protecție a
Mediului Suceava, CA ”Ciprian Porumbescu” Suceava, Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”
Suceava, Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, mai – iuie 2021; a participat la proiectul
”Oceanele lumii” încadrat în domeniul educație ecologică, organizat de Colegiul Național ”Mihai
Eminescu” Suceava, în parteneriat cu Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, Colegiul
Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, iuie 2021. De
asemenea a realizat aplicaţii specifice geografiei în excursia din perioada 19-21 iunie 2021, pe traseul
Suceava – București- Suceava. Doamna prof. Munteanu Anamaria este organizatorul atelierului cu
tema "Întreabă preotul" cu participarea elevilor clasei a IX a E la Biserica Domnițelor din Suceava.
A inițiat organizarea unei ore de curs la mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou și închinarea la moaștele
Sfântului Ioan cel Nou pe 2 iunie, l hramul mănăstirii, împreună cu elevii claselor a III a B și a II a B,
precum și vizitarea expoziției "Candele vii", în luna mai, la Muzeul de Istorie din Suceava, cu
participarea elevilor din clasa a IX a B. Domnul 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). Domnul prof. Gorea Petru a participat la activitățile
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organizate în cadrul Global Money Week din perioada 22-26.03.2021, iar doamna prof. GavriloviciBilan Liliana-Doiniţa a fost președinte al Comisiei de mobilitate la nivelul Colegiului de Artă „Ciprian
Porumbescu” Suceava. De asemenea doamna Gavrilovici-Bilan Doinița a fost coordonator al
Comisiei pentru evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, pentru anul
școlar 2020-2021 și membru în Comisia judeţeană de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare
şi de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul Concursului judeţean/Testării judeţene pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, sesiunea septembrie 2021, disciplina
Istorie.
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CATEDRA MATEMATICĂ-TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Activitatea la nivel de catedră metodică s-a desfășurat conform planului managerial stabilit la
început de an școlar și în semestrul al doilea s-a 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 creată de către pandemia de coronavirus, profesorii din catedra de
matematica și tehnologia informației au realizat orele online în prima parte a semestrului al doilea
(exceptând clasele a VIII-a și a XII-a), iar din luna mai au realizat orele fizic.
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
susținut activitatea online în cadrul catedrei Matematică și tehnologia informației cu titlul ”Metode de
evaluare online folosind aplicația KAHOOT”, a fost persoana responsabilă cu derularea și
monitorizarea procesului de supraveghere audio-video, din Centrul de examen de la Evaluarea
Națională a elevilor de clasa a VIII-a, an școlar 2020-2021; a fost membru în Centrul de examen de
la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a, an școlar 2020-2021; a fost profesor coordonator în
cadrul proiectului cultural „4 regiuni pentru Europa”. Doamna profesoară Doina Posastiuic a susținut
în cadrul comisiei metodice referatul ”Totul despre lumea virtuală, denumită Internet”.
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Doamna profesoară Țibu Dana Cristina a participat la următoarele webinarii: “Utilizarea tablei
interactve MIRO” și îndeplinirea sarcinii practice în cadrul Proiectului “Platforme Educaționale
Online”, “Cum implementăm un proiect educațional pas cu pas” și îndeplinirea sarcinii practice în
cadrul Proiectului ”Platforme Educationale online”, “Utilizarea platformei ARMORED PENGUIN”
și îndeplinirea sarcinii practice în cadrul Proiectului ”Platforme Educationale online”, “Utilizarea
platformei GRAASP pentru crearea planurilor de lecție digitale” și îndeplinirea sarcinii practice în
cadrul Proiectului ”Platforme Educationale online”, “Crearea cursurilor online pe platforma
studii.online”, a fost profesor evaluator la disciplina Matematică în cadrul Evaluării Naționale la
finalul clasei a VI-a (EN VI 2021), 13.05.2021, a participat la organizarea cercului pedagogic a
profesorilor de matematică și a prezentat în cadrul acestuia a referatul “Matematica – Un mediator
între domenii”, desfășurat la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, 28.05.2021, 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 2020 – 2021, Școala Gimnazială ”Ion
Creangă” Suceava, 19.06.2021, profesor evaluator la disciplina Matematică la Evaluarea Națională a
elevilor de clasa a VIII-a în anul școlar 2020 – 2021, în cadrul comisiei din Centrul regional de evaluare
de la Școala Gimnazială Nr. 1, Suceava, 5.07.2021, profesor evaluator la disciplina Matematică la
examenul de Bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2021 în cadrul comisiei pentru Centrul zonal
de evaluare, în Centrul de examen CZE 197 de la Liceul cu Program Sportiv, Suceava, 18.08.2021.
Doamna profesoara Isache Alina a întocmit opționalul Geometrie descriptivă pentru clasa a XIa, a organizat Etapa locală și cea județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică, unde a obținut o
mențiune cu elevul Șovea Cosmin din clasa a V-a B; a participat în calitate de voluntar în cadrul
proiectului educațional-social ”Împarte - Educă - Donează”; a publicat un material didactic în revista
online “O șansă pentru copiii cu CES”, înregistrată cu ISBN, Buftea, Iunie 2021; a participat la
Workshop-ul de Diseminare a Proiectului Educațional “Promovarea egalității de șanse în educație
prin activități inovatoare”, din Cadrul “O șansă pentru copiii cu CES”, a participat în calitate de
membru al comisiei de organizare/coordonare a Conferinței Internaționale “O șansă pentru copiii cu
CES” și a publicat 5 resurse educațíonale pe platforma www.didactic.ro.
Doamna profesoara Runcan Lacramioara a însoțit elevii din clasele a X-a E, a IX-a E, D și a
X-a C în excursia cu tematică ecologică ,,O incursiune în Țara Maramureșului” în luna iunie, a
organizat activitatea concurs on-line ,, Ziua PI” la clasa a VII-a A și B, cu pezentarea de către elevi a
unor lucrări de origami și mandale, a pregătit elevii participanți la concursul national ,,LuminaMath”
etapa a doua, a susținut inspecția curentă II la clasele IX D, VII A , X E, XI C pentru gradul II.
Doamna prof. a susținut lecția demonstrativă la clasa a VII-a A în cadrul Cercului pedagogic al
profesorilor de matematică.
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
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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 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 activitatea de
voluntariat The Social Club, activitate la care au fost implicate următoarele instituții: Inspectoratul Școlar
Județean Suceava, Consiliul Județean Suceava, DGASPC, Colegiul Național ”Petru Rareș”, Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava, Colegiul
Național ”Mihai Eminescu” Suceava, Școala Gimnazială nr.1 Suceava și Școala Gimnazială nr.3 Suceava;
a coordonat activitatea Sports Volunteering din cadrul proiectului Erasmus + ”JULIET Women Open to
European Modern Nations”, organizată în data de 5 iunie 2021. A inițiat și coordonat un acord de
parteneriat între Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, Școala Gimnazială ”Constantin
Morariu” Pătrăuți și Ocolul Silvic Pătrăuți.
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CATEDRA ȘTIINȚE-EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
În semestrul al II lea, Catedra de Științe și Educație fizică și Sport și-a desfășurat activitatea pe
cele patru componente: curriculum, resurse umane, resurse materiale și dezvoltare comunitară.
Activitatea didactică în acest semestru s-a desfășurat atât on-line pe platforma școlii Google Suite, cât
și cu prezență fizică în sala de clasă.
Componenta curriculară
La toate disciplinele lecțiile au fost parcurse conform programelor școlare și planificărilor
calendaristice, utilizându-se metode de predare - învățare – evaluare activ participative, centrate pe
elev. Toți membrii comisiei au adaptat strategiile didactice și conținuturile specifice disciplinelor la
particularitățile de vârstă ale elevilor. Urmărindu-se creșterea interesului elevilor pentru disciplinele
din această comisie, s-au utilizat materiale didactice atractive, softuri educaționale AEL , filme
documentare etc. Elevii au fost implicați în diferite proiecte, parteneriate și concursuri școlare.
Progresul elevilor a fost monitorizat prin aplicarea periodică a testelor de evaluare curentă și la sfârșitul
semestrului s-a aplicat testarea sumativă.
Componenta resurse umane
Doamna profesoară de Educație Fizică și Sport, Ghervan Oana, a participat la Conferința
Internațională: „Helth, Sport, Recreation” cu lucrarea „Endocrine response in adult women to
resistance exercise ” Belgrad, Serbia, 14.05.2021. A pubicat lucrarea cu titlul „Effect of physical
exercises on metabolic diseases” în revista „Sport în Moldova” Chișinău- Republica Moldova. Tot
doamna profesoară a participat la cursurile de formare: „Profesor real într-o școală virtuală” organizat
de Echipa „Ora de Net”-18.06.2021 și cursul „Next Neighbordhood Sport” în cadrul programului
Erasmus+ „Friend me; Don't bully me” 15.06.2021. Doamna profesoră Ghervan Oana a reprezentat
România în cadrul proiectului „Move Week Gym 2021” cu o sesiune de antrenament „Full body
workout”. Proiectul a fost organizat de „International Sport and Culture Association”, în perioada
30.05-05.06.2021.
Componenta resurse materiale
Toți membrii comisiei au urmărit utilizarea eficientă a mijloacelor didactice existente. Pentru
buna desfășurare a lecțiilor on-line și-au realizat material didactic în format electronic, fișe de lucru,
fișe de evaluare, planșe etc. În cadrul lecțiilor s-au utilizat manualele digitale și resursele educaționale
oferite de MEN, softuri educaționale, filme documentare etc.
Dezvoltarea comunitară
Obiectivele urmărite au fost deschiderea către comunitate, dezvoltarea și promovarea relației
școală – comunitate, realizarea de parteneriate cu comunitatea locală. Doamna profesoară Ventoniuc
Nicoleta a încheiat următoarele parteneriate: cu Școala Gimnazială „Constantin Morariu” Pătrăuți și
Ocolul Silvic Pătrăuți județul Suceava.
Activități școlare și extrașcolare
Doamna profesoră Ventoniuc Nicoleta a organizat concursul „Salvați Păsările!Salvați Natura!”
cu ocazia Zilei Internaționale a Păsărilor -1 aprilie 2021, cu elevii claselor a V- a, de la Colegiul de
Artă Suceava. A coordonat proiectul „Cu bicicleta prin pădurile Pătrăuțiului”, desfășurat cu ocazia
Zilei Mondiale a Mediului Înconjurător – 5 iunie 2021. Au participat elevi din clasele a VI-a și a VIIa de la Colegiul de Artă Suceava. Tot doamna profesoară Ventoniuc Nicoleta a coordonat proiectul „O
incursiune prin Țara Maramureșului” în care au participat elevi din clasele a IX-a și a X- a de la
Colegiul de Artă Suceava. A fost profesor evaluator la Evaluarea Națională la clasa a VI- a la disciplina
biologie, mai 2021. Doamna profesoară de Educație Fizică și Sport, Ghervan Oana, a coordonat
proiectul „Lăsați pământul să respire”, desfășurat cu elevii clasei a V a-A, în data de 15 mai 2021.
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CATEDRA DE STUDII TEORETICE ȘI MUZICĂ VOCALĂ
În semestrul al II- lea, al anului şcolar 2020-2021, în cadrul catedrei de Studii teoretice şi
muzică vocală, materia a fost parcursă pe baza planificărilor întocmite în conformitate cu programele
şcolare în vigoare. Prima jumătate a semestrului s-a desfășurat cu prezență fizică pentru clasele primare
și clasele terminale. Pentru celelalte clase, au fost utilizate în continuare platformele digitale, classroom
și google meet. Calitatea actului didactic a fost influențat într-o măsură considerabilă de rigorile
pandemiei.Totuși, membrii catedrei, atât în lucrul individual, cât și pe grupe, au influențat pozitiv
desfășurarea cursurilor, antrenând elevii într-o serie de activități care au dinamizat întâlnirile din
mediul on-line (proiecții, jocuri didactice, etc.). Catedra de Studii teoretice și muzică vocală a participat
la o serie de activități, derulate prin parteneriate, voluntariate, etc.
Implicarea doamnei profesoare Iulia Buraciuc a fost, ca de fiecare dată, deosebit de bogată,
cuprinzând următoarele activități: a organizat activităţi extracurriculare online la Biroul Francez - Casa
Prieteniei, în noiembrie 2020 și în iunie 2021, a coordonat, alături de prof. Ciprian Constandache
proiectele educaţionale online Şansa la normalitate, Muzica la timpul prezent și Lumea ECO; a
participat ca profesor îndrumător în cadrul Taberei de Creaţie „Micii iconari” organizată de Pr. Mitu
Pascal la Adâncata, jud. Suceava, în perioada iunie-iulie 2021;
a participat împreună cu elevii claselor V - XII la proiectul Ascultă 5 minute de muzică clasică/zi iniţiat
de Radio România Muzical, pe tot parcursul anului şcolar; a participat la activitatea de formare şi
perfecţionare susţinută on-line cu titlul „Cum să lucrezi cu elevii cu CES în pandemie”, organizată de
Echipa SELLification din Timişoara şi la webinarul „Gestionarea emoţiilor în noile condiţii de
învăţare” organizat de Institutul de Formare Continuă; a scris articolul „Despre voluntariat” ce a
apărut în revista „Voluntari într-o societate deschisă” la Editura Accent Print” 2021; a fost secretar în
Comisia de organizare şi evaluare a Concursului judeţean de muzică şi dans „Copil ca tine sunt şi eu”,
a Concursului Naţional cu Participare Internaţională „Art from Heart” şi a Concursului de Interpretare
şi Creaţie „Music for All”; a participat ca profesor asistent la examenul naţional de definitivare în
învăţământ (iulie 2021) şi la Examenul de bacalaureat (august 2021); la nivelul unităţii de învăţământ,
a fost membră în diferite comisii (CEAC, a diriginţilor, în Comisia pentru examene de diferenţă şi
pentru Competenţe Profesionale), iar la nivelul judeţului, membră în Consiliul Consultativ al
profesorilor de Arte din cadrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava, începând cu data de 19
septembrie 2014 şi până în prezent, iar începând cu anul şcolar 2020, este şi profesor metodist al IŞJ
Suceava; a organizat împreună cu prof. Raluca Schipor-Baban Concursul Național cu Participare
Internațională Art from Heart și împreună cu prof. Ciprian Constandache Concursul de Interpretare și
Creație Music for All; a iniţiat şi realizat parteneriate între Colegiul de Artă „C. Porumbescu” Suceava
şi alte 65 instituţii de învățământ din țară precum: Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” Constanţa;
Liceul de Artă „Nicolae Tonitza” Bucureşti; Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău;
Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza” Slobozia; Școala Gimnazială „Teodor Murăşanu” Turda; Palatul
Copiilor Piatra Neamţ; Aşezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” Rădăuţi, jud. Suceava; Liceul
Teoretic „Filadelfia” Suceava; Şcoala de Artă Piatra Neamţ; Liceul de Artă „Şt. Luchian” Botoşani;
Șc. Gimn. „Avram Iancu” Turda; Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava; Colegiul
Național „Petru Rareş” Suceava; Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni; Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu” Suceava; Şcoala Gimnazială „Simion Florea Marian” Ilişeşti; Şcoala Gimnazială
„Miron Costin” Suceava; Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului; Şcoala Gimnazială „Petru
Comărnescu” Gura Humorului; Clubul Copiilor Rădăuţi; Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta”

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

An școlar 2020-2021

Rădăuţi; Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi; Şcoala Gimnazială „Matei Basarab” Brebu,
jud. Prahova; Şcoala gimnazială „Av. Al. Şerbănescu” Coloneşti, jud. Olt; Şcoala gimnazială „Ion
Creangă” Suceava; Şcoala Gimnazială nr. 3 Suceava; Şcoala Gimnazială nr. 6 Suceava; Şcoala
Gimnazială nr. 10 Suceava; Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava; Şcoala Gimnazială
„Ioan Vicoveanu” Vicovu de Jos; C. S. E. I. „Elena Doamna” Focşani, jud. Vrancea; Şcoala Gimnazială
nr. 1 Luduş, jud. Mureş; Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu” Iaşi; Şcoala Gimnazială nr. 92 Bucureşti;
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, jud. Neamţ; Şcoala Gimnazială Specială nr. 1 Giurgiu; Şcoala
Gimnazială Racoviţă Sibiu etc.; a participat la webinarul „Coregrafia corurilor”, susţinut de
specialiştii Corului Naţional de Cameră „Madrigal-Marin Constantin” şi ai Programului Naţional
Cantus Mundi.
Doamnele profesoare Anca Griga și Viorica Corjan au obținut diplome de voluntariat, pentru
implicarea în organizarea și monitorizarea activităților din cadrul concursului județean de muzică și
dans ,,Copil ca tine sunt și eu”, ediția I, desfășurat pe data de 4 iunie 2021, la Colegiul de Artă
,,Ciprian Porumbescu’’.
Premii obținute în anului școlar 2020-2021:
La Concursul Național de interpretare a muzicii românești ,,Sigismund Toduță”, ediția XXXVII ,
desfăşurat on-line în perioada 28-29 mai 2021, s-au obţinut următoarele rezultate:
•
•
•
•
•
•

Premiul I (Finalistă)- eleva Sauciuc Iuliana-cl. a XI-a-prof. îndrumător, Anca Griga
Premiul I- eleva Hasna Adriana-cl. a IX-a- prof. îndrumător, Anca Griga
Premiul II-eleva Tucaliuc Irina-cl. a IX-a- prof. îndrumător, Anca Griga
Mențiune-eleva Doroftiesei Cristina-cl. a IX-a-prof. îndrumător, Anca Griga
Mențiune-eleva Popescu Maria-cl. a X-a- prof. îndrumător, Anca Griga
Mențiune-eleva Vasilcovici Luiza-cl. a XI-a- prof. îndrumător, Anca Griga.

De asemenea, doamna prof. Iulia Buraciuc a obținut o serie de rezultate importante:
•
•
•
•
•

Premiul I - Titianu Amalia - la Concursul Naţional cu Participare Internaţională „Art from
Heart”, ediţia a III-a, la secţiunea Felicitări/Mărţişoare;
Premiul II - Maftei-Toma Ianis - la Concursul Naţional cu Participare Internaţională „Art from
Heart”, ediţia a III-a, la secţiunea Felicitări/Mărţişoare;
Premiul I - Constandache Ştefan - la Concursul Naţional cu Participare Internaţională „Art
from Heart”, ediţia a III-a, la secţiunea Felicitări/Mărţişoare;
Premiul I - Corul Poco Crescendo la Concursul de Intrerpretare şi Creaţie Music for All
Premiul I - Corul Vivat Musica la Concursul de Intrerpretare şi Creaţie Music for All.

Întreaga catedră s-a implicat activ în organizarea examenului pentru certificarea
Competenţelor Profesionale, atât ca profesori îndrumători cât şi ca membri în comisii. Majoritatea
absolvenţilor au fost admişi la Universităţile de Arte din ţară, obţinând rezultate foarte bune. Domnii
profesori care predau disciplina Teorie, solfegiu, dicteu, s-au implicat în pregătirea elevilor din județ,
care au participat la Examenul de admitere în liceu, secția teoretică.
Totodată, s-au respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţie a muncii
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-se activ în promovarea calităţii
învăţământului la nivelul instituţiei.
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CATEDRA DE PIAN
În semestrul II al anului şcolar 2020-2021, procesul de învăţământ în cadrul catedrei de pian s-a
desfăşurat ţinând cont de respectarea rigorilor perioadei, de adaptarea programei şcolare la predarea
online, acordând o atenţie deosebită motivării şi îndrumării elevilor la studiul individual conştient,
progresiv şi ritmic. 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. O perioadă grea, dar cu realizări, chiar dacă nimic nu se compară cu ora
clasică la scoală, profesorii au încercat să-și facă datoria cu aceeşi dăruire. S-au realizat orele online cu
elevii pe diferite platforme, cum ar fi Google Classroom, Google Meet. S-a făcut tot posibilul să asigurăm
calitatea actului educaţional, s-a insistat pe oportunitatea studiului aprofundat, dar s-a constatat că elevilor
le-a lipsit interacţiunea directă cu colegii şi profesorii, pauzele, atmosfera de la clasă şi freamătul din
curtea şcolii.
Activitătile desfăşurate în anul şcolar 2020-2021 sunt numeroase și diversificate. În luna martie 2021
a avut loc Concursul „Cel mai bun interpret” unde din cadrul catedrei de pian au făcut parte din comisia
de jurizare următorii profesori: Hreniuc Laura, Pintileasa Laura şi prof. Iftimiu Adriana, iar în luna aprilie
a avut loc Concursul de pian complementar „Tinere Talente” , unde membrii juriului au fost prof.
Pintileasa Laura, prof. Iftimiu Adriana şi prof. Creţu Lăcrimioara. Pe 9 iunie 2021 doamna prof. Creţu
Lăcrimioara a organizat Recital de pian şi oboi. Pe data de 16 iunie 2021 s-a organizat Recitalul de pian
de la clasa prof. Hreniuc Laura.
Premii obţinute la nivelul catedrei de pian:
Concursul de Tehnică Pianistică „ Carl Czerny” de la Liceul de Artă „Ștefan Luchian”
Botoșani ( 27-29 ianuarie 2021);
•

Premiul III : Bărbuţă Ruben, clasa a II-a, prof. Călin Daniel;
Chindriș Rebeca, clasa a II-a, prof. Monica Asimionesei;
Budui Tudor, clasa a III-a, prof. Monica Asimionesei;

•

Mențiune : Şovea Eva, clasa a III-a, prof. Călin Daniel

Concursul de interpretare „Cel mai bun interpret”:
•

Premiul I: Cozma Damian clasa I , prof. Pintileasa Laura
Balan Luca cl. aII-a, prof. Pintileasa Laura
Kert Andrei cl. aII-a, prof. Onesciuc Johannes
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Ocu Raul clasa aII-a, prof. Onesciuc Johannes
Hîrceag Teodora clasa aII-a, prof. Onesciuc Johannes
Stoenescu Ştefan clasa a IV-a, prof Hreniuc Laura
•

Premiul II: Jitaru Cristina clasa a IV-a, prof. Hreniuc Laura
Franciuc Flaviu clasa a III-a, prof. Hreniuc Laura

•

Premiul III- Motoveleţ Antonia, prof. Hreniuc Laura

•

Mențiune - Pricop Elena clasa I, prof. Hreniuc Laura

Concursul de pian complementar „Tinere Talente” :
•

Marele Trofeu „Tinere Talente”: Erhan Alexandru, clasa a XII-a prof. Iftimiu
Adriana

•

Premiul I: Grămadă Cezar, clasa a X-a, prof. Iftimiu Adriana
Balan Robert, clasa a IX-a, prof. Iftimiu Adriana
Bârjovanu Ionuţ, clasa a IX-a, prof. Iftimiu Adriana
Harasemiuc Daria, clasa a VII-a, prof. Iftimiu Adriana
Piu Timotei, clasa a V-a , prof Creţu Lăcrimioara
Franciuc Emilia, clasa a V-a, prof Creţu Lăcrimioara
Muraru Matei, clasa a V-a, prof Creţu Lăcrimioara
Mazilu Delia, prof. Călin Anca
Sandu Rareş, clasa a X-a, prof. Călin Anca

•

Premiul II: Pentilescu Mario, clasa a IX-a, prof. Iftimiu Adriana
Poroch Carina, clasa a V-a, prof Creţu Lăcrimioara
Marian Andreea, clasa a X-a, prof Creţu Lăcrimioara
Tabarcea Emanuela, clasa a X-a, prof Creţu Lăcrimioara
Tuţă Naomi, clasa a X-a, prof Creţu Lăcrimioara
Irimia Călin, clasa a VI-a, prof Creţu Lăcrimioara
Marţuneac Isabela, clasa a V-a, prof Creţu Lăcrimioara
Petrea Ionela, clasa a XI-a , prof. Călin Daniel
Apăvăloaie Evelyne, prof. Călin Anca
Candreanu Emi, prof. Călin Anca

•

Premiul III: David Adrian, clasa a V-a, prof. Creţu Lăcrimioara
Ursaciuc Marius, clasa a X-a, prof Creţu Lăcrimioara
Vasilcovici Luisa, clasa a XI-a, prof Creţu Lăcrimioara

Concursul Naţional de Interpretare „ Scherzo”
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Franciuc Emilia clasa a V-a , prof. Creţu Lăcrimioara

Domeniul perfecţionării a vizat participarea domnului prof. Călin Daniel la un proiect de Educație
Muzicală alternativă cu titlul „Pavilion muzical” susţinut de Ovidiu Andris și participarea doamnei prof.
Creţu Lăcrimioara pe data de 3 iunie la workshop-ul susţinut de conf. univ. dr. Doina Schipor pe tema
„Strategii de identificare a nevoilor de învăţare ale elevilor”.
În concluzie, activitatea desfăşurată de catedra de pian pe parcursul anului şcolar 2020-2021
s-a derulat cu eforturi şi răbdare, elevii au beneficiat de sprijinul și motivația profesorilor, dat fiind buna
colaborare între cadrele didactice- elevi-părinți-școală.
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CATEDRA INSTRUMENTELOR CU COARDE
În semestrul al doilea din anul școlar 2020 - 2021, 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, aparițiile în public și pregătirea pentru concursuri live și
online și al doilea vizând activitatea de perfecționare metodică realizată prin participarea profesorilor
din catedră la schimburile de experiență și bune practici realizate în cadrul cercurilor pedagogice.
Profesorii de la catedra de coarde deși au lucrat în online o mare parte din semestrul I au realizat
performanțe neașteptat de bune chiar cu elevii începători și cu cei din ani terminali. Rodul muncii lor
s-a materializat prin premii la diferite concursuri în semestrul al doilea și prin reușite la examenele de
admitere în liceu și în facultate. De la catedra de coarde au fost admiși în liceu următorii elevi: Voloșin
Ioana la violoncel, clasa prof. Chiru Claudia, Anton Andrei Ionuț la contrabas, clasa prof. Florin
Ungureanu și Rotaru Alexandru la chitară, clasa prof. Ilie Zugrav. Absolventul Erhan AlexandruSebastian de la clasa prof. Ungureanu Cristina a fost admis la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”
din Cluj-Napoca la vioară, de la clasa prof. Ungureanu Florin, absolventul Jîjîie Andrei a fost admis la
Universitatea de Muzică „George Enescu” din Iași la contrabas, de la clasa prof. Daniel Dragomirescu
absolventul Raicu-Andreica Alexandru a fost admis la Universitatea de Muzică „George Enescu” din
Iași la chitară.
Doamna prof. Cristina Ungureanu, responsabil al catedrei de coarde, a fost vicepreședinte în
Comisia pentru susținerea probelor de aptitudini la examenul de admitere în liceu, profil vocațional,
sesiunea din 15 – 17 iunie 2021, specializarea Muzică instrumentală, instrumente cu coarde, secretar
în Comisia de examinare și evaluare pentru Examenul de certificare a competențelor profesionale
pentru învățământul liceal, filiera vocațională din Centrul de examen – Colegiul de Artă „Ciprian
Porumbescu” Suceava, sesiunea 09-10 iunie 2021 pentru specializarea Muzică, Comisia Instrumente
cu coarde, secretar în Comisia de evaluare la Concursul „Cel mai bun interpret” ediția XXII, 30-31
martie 2021 și membru al comisiei de organizare a Concursului „Cel mai bun interpret” ediția XXII,
30-31 martie 2021. A fost profesor coordonator al lucrării de Competență Profesională cu titlul
„Aspecte tehnico-interpretative în Capriciul nr. 16 de Niccolo Paganini”, realizată de elevul Erhan
Alexandru Sebastian din cl. a XII-a. Pe plan artistic a realizat un Concert de Crăciun cu clasa ei de
vioară care a fost postat ca videoclip pe Classroom la cursul „ Activități muzicale” pentru a putea fi
vizionat de profesori, elevi și părinții elevilor, iar cu ocazia zilei de 8 martie a realizat al doilea concert
virtual în aceeași manieră intitulat „Mărțișor muzical”.
La Concursul „Cel mei bun interpret” 30-31 martie 2021, elevii clasei de vioară Ungureanu
Cristina au obținut următoarele premii:
• Premiul I: Șovea Maria, clasa I,
Costache Elena Alis, clasa I
Socoliuc-Goian Paul, clasa a II-a
Cimpoiași Samyra Elena, clasa a II-a
• Premiul II: Mitoceanu Damian, clasa a III-a.
În perioada 11-14 august 2021, eleva Cernovschi Valentina din clasa a VII-a a participat la
Masterclass de vioară în cadrul „Sommerfest Rădăuți” ediția a VII-a, unde eleva a cântat în cadrul a
două Concerte.
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Domnul prof. Ciprian Constandache a organizat activităţi extracurriculare online la Biroul
Francez - Casa Prieteniei, în iunie 2021, a coordonat, alături de prof. Iulia Buraciuc proiectele
educaţionale online Şansa la normalitate, Muzica la timpul prezent și Lumea ECO, a participat
împreună cu elevii la proiectul Ascultă 5 minute de muzică clasică/zi inițiat de Radio România
Muzical, a participat activ împreună cu elevii săi la acțiunile de voluntariat derulate în școală și în
comunitate în cadrul Asociației MultiCare – Suceava și la Biroul Francez, precum și la organizarea
concursurilor din școală. A fost vicepreședinte în Comisia de organizare și evaluare a Concursului de
Interpretare și Creație „Music for All”. A participat ca profesor asistent la examenul naţional de
definitivare în învăţământ (iulie 2021) şi la Examenul de bacalaureat. A fost membru în juriul
Concursului „Cel mai bun interpret” și în comisia pentru Evaluarea Competențelor Profesionale.
Acitivitatea didactică a domnului profesor Constandache Ciprian se reflectă în numeroase premii
obținute de elevii săi:
La Concursul „Cel mai bun Interpret”, Suceava, 2021:
• Premiul I și Premiul Special al juriului: Kaptar Andrei, clasa a II-a
• Premiul I și Premiul Special al juriului – Gavril Flavius, clasa a II-a
• Premiul I - Ţanţa Darius, cl. a III-a
La Concursul judeţean de muzică şi dans „Copil ca tine sunt şi eu”, Suceava, 2021:
• Premiul I - Kaptar Andrei, clasa a II-a
• Premiul I - Gavril Flavius, clasa a II-a
• Premiul I - Ţanta Darius, clasa a III-a
• Premiul I - Ostafe Flavio, clasa a IV-a.
La Festivalul Internaţional Caritabil de Muzică şi Arte Online „Zbor de copil”:
• Premiul I - Gavril Flavius, clasa a II-a

Elevii doamnei professor Chișcă Doina au obținut:
La Concursul ,, Artson ” de la Timișoara în aprilie 2021:
•
Premiul I: Bârjovanu Ionuț, clasa a IX-a premiul obținut incluzând și
participarea la un curs de măiestrie interpretativă cu prof. Cristian Andriş. Același elev a fost admis în
Orchestra de Tineret de la București cu care a concertat în luna august 2021 la Sinaia.
Tot elevul Bârjovanu Ionuț a cântat în cadrul Orchestrei de tineret din Iași și a susținut recitaluri
și momente muzicale ca solist cu diferite ocazii după cum urmează: în iunie 2021 un moment muzical
la Biroul Francez, pe 14 August 2021 un moment muzical în cadrul Concertului Caritabil organizat la
Teatrul Matei Vișniec din Suceava. Doamna prof. Doina Chișcă a participat la conferința de lansare a
proiectului ,, CESI în cadrul programului dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii
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rromilor” din februarie 2021 iar în mai 2021 a fost Membru în Comisia de testare pentru admitere în
clasa I.
Elevii domnului professor Aluncărițe Marius au obținut :
•

Premiul I: Anitulesei Busuioc Ștefan, clasa a II-a la Concursul „Cel mai bun
interpret” clasele I-VI

•

Premiul II: Anitulesei Busuioc Ștefan, clasa a II-a la Concursul online „Treptele
chitarei”

•

Premiul II: Anitulesei Busuioc Ștefan, clasa a II-a la Concursul online „Scherzzo”

•

Premii de Excelență: Anitulesei Busuioc Ștefan, clasa a II-a și Cîrstean Andrei
clasa a V-a la Concursul național online „Ro Art Fest”

La Concursul online „Chitariștii României”
•

Premiul I: Tudor Chirilă, clasa I, Anitulesei Busuioc Ștefan clasa a II-a,
Cîrstean Andrei clas a V-a, Cîrstean Luca, clasa a VIII-a, Candreanu Elisabeta,
clasa a XII-a.

În data de 26 ianuarie 2021 a susținut o Producție online cu clasa de chitară.
Domnul prof. Daniel Dragomirescu a fost profesor coordonator al lucrării de Competență
Profesională pentru elevul Raicu-Andreica Alexandru din clasa a XII-a, a fost președintele concursului
„Cel mai bun interpret”, clasele I-VI, organizat la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.
În data de 12 mai 2021 a susținut un Recital cameral cu duetul clarinet-chitară alături de Prof. Univ.
Dr. Doru Albu la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași și a susținut un Recital personal cu
Ansamblul „Pro Musica Academica” la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava. Absolventul clasei sale de
chitară, Raicu-Andreica Alexandru a fost admis la Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, secția
instrumentală, chitară.
Domnul prof. Ilie Zugrav Aurelian a participat cu un duet de chitare format din elevii Ștefan
Constandache și Liviu Rotaru din clasa a X-a la „Zilele Ciprian Porumbescu” și a fost membru al
juriului în cadrul Festivalului de chitară „Transilvania”.
Domnul prof. Ungureanu Florin a fost îndrumător al lucrării de competență profesională pentru
elevul Jîjîie Andrei din clasa a XII-a. Absolventul său Jîjîie Andrei a fost admis la Universitatea de
Arte „George Enescu” Iași, secția instrumentală la contrabas și elevul său Anton Andrei din clasa a
VIII-a a fost admis la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” în clasa a IX-a.
De la clasa de violoncel a doamnei prof. Chiru Claudia, elevul Nechifor Cezar din clasa a II-a
a obținut Premiul I la concursul „Cel mai bun Interpret”, iar eleva Voloșin Ioana a fost admisă în
clasa a IX-a la Colegiul de Artă. De asemenea doamna profesoară a organizat o producție online cu
elevii clasei de violoncel.
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CATEDRA INSTRUMENTE DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE
În semestrul al II-lea, procesul de învăţământ în cadrul catedrei de instrumente de suflat și percuție
s-a desfăşurat ţinând cont de respectarea rigorilor perioadei, de adaptarea programei şcolare la predarea
online, acordând o atenţie deosebită motivării şi îndrumării elevilor la studiul individual conştient,
progresiv şi ritmic. Orele de instrument s-au desfășurat online, pe platformele școlii, iar din luna Mai,
fizic. Examenele de sfârșit de an școlar au fost suspendate din cauza pandemiei, ca masură de protecție
împotriva infectării cu Corona Virus. Examenele de admitere, cât și examenul de Atestat, s-au desfășurat
online, profesorii implicându-se în realizarea înregistrărilor. Din comisia de evaluare a probelor de
aptitudini la clasa a IX-a au făcut parte următorii profesori: La secțiunea Alamă, Prof Mihai Claudiu
Alin, vicepreședinte, iar membri, prof. Sumanariu Florin și Ruscior Cristinel. La secțiunea Lemne, prof.
Micliuc Ionuț vicepreședinte, iar membri, prof. Săveanu Mihaiela și Cazacu Vitalie. Din comisia de
examinare și Evaluare pentru Examenul de certificarea competențelor profesionale pentru învățământul
liceal, filiera vocațională, secția instrumente de suflat, au făcut parte următorii profesori: Secretar, prof.
Săveanu Mihaiela – responsabil catedră, Membri: prof. Ruscior Cristinel și Sumanariu Florin.
În data de 9 aprilie 2021, s-a desfățurat activitatea cu titlul Salonul de primăvară, organizat de
Universitatea „Ștefan cel Mare”, din Suceava, în parteneriat cu Asociația de Artă „Nicolae Tonitza” și
Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, unde prof. Săveanu Mihaiela și Crețu Neculai au
susținut un microrecital. În 14 mai, un grup de elevi îndrumați de prof. Sumanariu Florin și Săveanu
Mihaiela, au participat la Conferința finală a proiectului E-PROFI Educație prin PROgrame de
Formare Inovative pentru resurse umane calificate și motivate în județul Suceava. Tot în luna mai,
colegiul nostru, în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina, au celebrat pe compozitorul Ciprian
Porumbescu printr-un recital care a avut loc în parcul Central din oraș. La acest eveniment a participat
Brass Orchestra, condusă de prof. Sumanariu Florin. Domnul profesor Bolnavu Vasile împreună cu prof.
Crețu Lăcrămioara au organizat producție online, în direct, în sala de festivități a Colegiului.
În perioada 28-29 mai, s-a desfășurat Concursul Național de Interpretare a muzicii Românești
Sigismund Toduță, ediția XXXVII, organizat de Liceul de muzică „Tudor Jarda” Bistrița, la care au
participat elevi de la Clasa de flaut a prof. Săveanu Mihaiela și clasa de Clarinet a prof. Baicu Ciprian.
•

Premiul I: Muraru Matei, clarinet, clasa a V-a

•

Premiul II: Piu Timotei, flaut, clasa a V-a
Dascălu Ciprian, clarinet, clasa a VI-a

• Premiul III: Avasiloaie Iannis, clarinet, clasa a VI-a
Budui Laura Ioana, flaut, clasa a VII-a
Cureleț Ana-Maria, flaut, clasa a VII-a
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CATEDRA DE ARTE VIZUALE
Activitatea curriculară
Ținând cont de condițiile specifice ale normelor pandemice impuse, s-a concretizat prin
completarea, coordonarea și adaptarea planificărilor semestriale cu cele anuale precum și compensarea
nivelului de îndeplinire a tuturor criteriilor de evaluare intersemestrială, anuală şi a competenţelor
profesionale, prin activități dedicate propuse conform programelor şcolare în vigoare şi noilor
normative.
Colectivul catedrei s-a implicat în conceperea subiectelor, temelor şi criteriilor de evaluare pentru
activităţile desfăşurate pe parcursul acestui semestru, cu caracter curricular sau extracurricular:
desfășurarea în formă adaptată a examenelor de competență profesională și a admiterii la clasa a noua.
Pentru buna derulare a activității didactice, dna prof. Raluca Schipor- Baban a întocmit programa
opționalului aferent disciplinei de specialitate Istoria Artei și Arhitecturii (aprofundare ciclul superior
al liceului – cl. a XI-a și a XII-a) , iar dl. prof. Iulian Asimionesei a intocmit programele pentru clasele
I-IV privind opționalul de educație vizuală destinat acestor nivele educaționale. Acestea au fost avizate
de ISJ și sunt aprobate pentru a intra în planul cadru conform încadrării, inclusiv pentru anul școlar
2021-2022. De asemenea, colectivul catedrei a organizat sesiunile de examene de diferenţe pentru
probele de specialitate, din vacanța intersemestrială.
Comisia metodică a avut întâlniri de lucru și organizare a activității de la catedră, întâlniri on
line, pe platforma școlii, pentru a putea conlucra în rezolvarea situațiilor specifice. Colectivul catedrei
a participat la consfătuirile anuale ale profesorilor de arte vizuale din județul Suceava, organizate
conform programului propus. „Salonul profesorilor de artă vizuală”, expoziție de pictură, grafică și
tapiserie, a constituit una dintre experiențele importante prin care s-au promovat în mod concret
conceptele teoretice privind creativitatea artistică. Manifestările au fost promovate și online.
Promovarea ofertei educaționale de către profesorii catedrei de arte vizuale, în grădinițe și
școli ( activitate cu caracter permanent).
COLABORĂRI ŞI PARTENERIATE
În cadrul activităţilor cu caracter curricular şi extracurricular, s-a continuat desfășurarea unei
serii de contracte, parteneriate şi convenţii de colaborare, concretizate în rezultate materiale sau
aprecieri deosebite pe care partenerii noştri le-au exprimat în diferite momente.
Astfel, în urma colaborărilor cu: Muzeul Național al Bucovinei, Suceava, Universitatea ”Ștefan cel
Mare”Suceava, Universitatea Națională de Arte “G. Enescu” Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă
din cadrul UAIC Iași, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Biblioteca "I.Ghe.Sbiera" Suceava,
Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu și Consiliul Elevilor s-au
concretizat câteva dintre acţiunile noastre, cum ar fi: Sesiuni de comunicări în cadrul Bibliotecii
„I.Ghe.Sbiera” şi USV Suceava, Sesiuni de comunicări științifice în cadrul Școlii Doctorale UNARTE
Iași; Promovarea ofertei educaționale în unități școlare din județ; Expoziții virtuale sau fizice ale
elevilor și profesorilor; Tabere de creație destinate elevilor și profesorilor, Vizite virtuale ale elevilor
în spațiile muzeale ale orașului.
PROGRAME ŞI PROIECTE/ VOLUNTARIATE
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Concursul Național cu participate internațională Art from Heart, Ediția a III-a, februarie 2021,
concurs județean organizat în cadrul Colegiului de Artă “Ciprian Porumbescu”, sub îndrumarea ISJ
Suceava, coordonator de proiect în cadrul concursului cu tema “Dincolo de vis”, a fost prof. Iulia
Buraciuc, membru evaluator al comisiei de jurizare. Elevii coordonați de doamna prof. Raluca SchiporBaban au obținut următoarele premii:
• Premiul I – Constandache Emilia, cl. a VIII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică
(grafică)
• Premiul I – Constandache Emilia, cl. a VIII-a, secțiunea felicitări/ mărțișoare
• Premiul I – Constandache Emilia, cl. a VIII-a, secțiunea miniatură
• Premiul I – Mațepiuc Estera, cl. a VIII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (pictură)
• Premiul I – Chirilă Vanesa, cl. a V-a, secțiunea compoziție artistico-plastică
• Premiul I – Bodnariu Amalia, cl. a V-a, secțiunea compoziție artistico-plastică
• Premiul I – Hisem Anastasia, cl. a V-a, secțiunea compoziție artistico-plastică
• Premiul I – Ticu Manolică Lorelei, cl. a V-a, secțiunea compoziție artistico-plastică
• Premiul I – Tabarcea Alexandru, cl. a V-a, secțiunea compoziție artistico-plastică
• Premiul II – Țurcan Daria, cl. a V-a, secțiunea compoziție artistico-plastică
• Premiul III – Jitariu Maria, cl. a VIII-a, secțiunea compoziție artistico-plastică (pictură)
Elevii coordonați de domnul profesor Găleată Sandu Ștefan au obținut următoarele premii :
• Premiul I -Drãgoi Magdalena - XI B
• Premiul I - Galațanu Matei - XI C
• Premiul II- Bida Anastasia - II A
• Premiul II- Savin Alexandra - II A
• Premiul II - Tuncer Dilara - XI B
• Premiul III - Gurițã Desireé - X B
• Mențiune - Nistor Maria Georgiana - V B
• Mențiune - Georgescu Andreea - IX D
Elevii aflați sub coordonarea domnlui prof. Chifan Cătălin, au obținut următoarele premii:
•
•
•
•

Premiul I – Papuc Alexandra - la secțiunea miniatură
Premiul III – Budui Laura Ioana- felicitări mărțișoare
Premiul III- Siminiuc Maria- compoziție
Mențiune- Titianu Amalia- miniatură

Expoziție de pictură și grafică realizată online - In Our hands – 23 decembrie 2020, expoziție
organizată de domnul prof. Sergiu Grapă, la care au participat elevii: Chiperi Gabriela-Elena, Dochia
Angelica, Mândrilă Paula , Cioată Andreea, Sârbușcă Albertina, Palaghia Cătălina, Cozmiuc Denisa,
Găleanu Ștefan, Precup Estera, Tcaciuc Delia din clasa a XI-a B și a X- a E.
Expoziție de pictură și grafică - Noapte Muzeelor „Shapes of dhe Night” - 12 iunie 2021, la Muzeul
Obiceiurilor Populare din Buvovina, Gura Humorului, eveniment la care au participat elevii: Chiperi
Gabriela-Elena, Muscă Maria-Alexandra, Dochia Angelica, Mândrilă Paula , Cioată Andreea, Sârbușcă
Albertina, Palaghia Cătălina, Cozmiuc Denisa, Găleanu Ștefan, Precup Estera, Tcaciuc Delia din clasa
a XI-a B și a X- a E.
Proiectul Hecross – proiect intercultural, etnografic, cu participare internațională, ce vizează
realizarea unei cărți pentru copii la care sunt implicați elevii coordonați de dl. prof. Sergiu Grapă.
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Proiectul Educația combate discriminarea – „Holocaustul – o lacrimă pe obrazul umanității” – în
parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului – 2021. Și la acest proiect domnul Sergiu
Grapă participă cu elevii coordonați la grupele de specialitate. Proiectul este în derulare și pentru anul
2021.
Concursul Național de Arhitectură „ I.N. Socolescu”, „Orașul Viitorului”, organizat de Colegiul
Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” din București, la care au participat elevii
coordonați de dna. prof. Larisa- Georgiana Popa.
Premii obținute:
• Premiul I Grafică: Carăușu Andreea Bianca, clasa a XI-a C
Fotografie: Galațanu Matei, clasa a XI-a C
Participare: Mitocaru Silviu-Gabriel, Acsinte Elisabeta, clasa a XI-a C
Zilele Elevului Arhitect - 11 iunie 2021, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de
Apă” organizat de Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Nord-Est, activitate le care au
participat elevii grupelor de arhitectură și design coordonați de doamnele profesor Corina Roncea și
Larisa Georgiana Popa, precum și dl. prof. Niculai Moroșan.
Munca de voluntariat desfășurată de doamna prof. Larisa Georgiana Popa în cadrul cursului
opțional/extracurricular „De-a arhitectura mini” la clasa a II-a A în cadrul Școlii Gimaziale „Teodor
Balan”din Gura Humorului pe parcursul anului școlar 2020-2021 , este o activitate care se derulează și
pe parcursul anului 2021.
O seamă de proiecte și participări semnificative sunt rezultatul activității dnei prof. Chinchișan
Oana pe parcursul semestrului II al anului școlar trecut. Astfel, s-au materializat următoarele: Proiectul
online, la care au participat elevii claselor aVII-a B și a IX-a B- „ Brâncuși vazut în 145 de portrete”,
Concursul de desene online desfășurat de Muzeul Național al Bucovinei –„Urâtul SARS-CoV2”,
Proiectul derulat în cadrul Colegiului de Artă –Suceava- „ Dincolo de vis”, Concursul „Pe urmele
maestrului Ion Irimescu”, Concursul „Poveștile din țara mea”, ediția XI-a , 2021, Participare la
expoziția online Istoria în desene- Muzeul Național al Bucovinei, Concursul de plastică pentru copii
„Abiff- Animalul de companie”, Concursul de plastică pentru tineri-ALTARUL COPIILOR- ZIUA
INTERNAȚIONALĂ A IEI, Participare online la concursul „Odissea tânărului artist”, Concursul
Național de Artă „Intre talent și dăruire”, participare cu elevii grupei clasei a IX-a B la Concursul
Național de pictură AL. Ciucurescu –Tulcea, Concursul Național de creație plastică ART MAESTRO,
ed. II , București, 2021, VI B, Expoziția Zilele Naționale Antidrog- Suceava- clasa XI B, Concursul „
Copiii, cei mai buni prieteni ai planetei!” – VIB, Participare la Expoziția Solomon Marcus- BacăuXII B, Concursul Național de Creație Plastică „Mândru că sunt român”- ed. VII-a, Iași.
Domnul profesor Chifan Cătălin, a desfășurat o activitate bogată cu elevii prin antrenarea acestora
în evenimente expoziționale online, deosebite. Astfel, enumerăm: Expoziție online ” Stări sufletești”,
cu elevii Strugaru Ioana, Georgescu Cristian, Coca Ioan Dănuț, Irimia Andrei Cosmin, Crișu Iulian,
Maloș Andreea,Florentina Neghină, Iacob Ariana, Expoziție online de pictură și grafică ”Pe gânduri”,
cu perticiparea elevilor Frozinschi Daria, Drăguțu Ioana, Bădăluță James, Luchianov Bianca, Florea
Medeea Antonia, Daniliuc Camelia Luiza, Huțan Adina Maria, Expoziția de grafică și pictură
Contraste , cu participarea elevilor: Daniliuc Camelia Luiza, Florea Medeea Antonia, Luchianov
Bianca, Drăguțu Ioana Georgiana, Frozinschi Daria, Huțan Adina Maria,Bădăluță James, Cristina
Strugar, Concursul „Vis de copil în casa bunicilor”, desfășurat în cadrul secției de etnografie a
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Muzeului Național al Bucovinei, cu Premiul II acordat elevei Karina Medvichi. Domnul profesor
Chifan Alexandru Cătălin a obținut diploma de absolvent al anului I al Școlii de Animație „Animation
Mentor ”2021. De asemenea, domnul profesor a participat online la un curs coordonat de Jose Antonio
Martin Martin- Rigging and deformation of Character, iar în luna aprilie domnul profesor Chifan
Cătălin a absolvit cursul online Maya Architecture of Sitting Up Interior Floor Map.
Doamna profesor Raluca Schipor- Baban a desfășurat o activitate remarcabilă pe mai multe
paliere, astfel încât, pe lângă preocuparea personală pentru a finaliza studiile doctorale, domnia sa a
avut o implicare nemijlocită în derularea unor proiecte destinate elevilor școlii noastre și nu numai,
după cum urmează: participarea la Tabăra de creaţie „Micii iconari”, Ediţia a X-a, Adâncata, în
parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor (circa 70 de elevi participanţi). A colaborat în cadrul
proiectului cu prof. Anastasiu Florentina – Școala Gimnazială nr.3, prof. Mitu Daniela și prof. Iulia
Buraciuc (iunie - iulie 2021). Finalizarea taberei a fost marcată de o expoziţie amplă la Capela Cetății
de Scaun a Sucevei şi Parohia Adâncata 2, beneficiind de o vizibilă susţinere din partea presei locale
(Cromtel TV Rădăuți, Plus TV, Bucovina TV, Monitorul de Suceava, Ştiri de Bucovina, revista
Arhiepiscopiei, site-ul oficial al instituției). Doamna Schipor Baban Raluca s-a implicat în cadrul
Turneului Internațional „4 Regions pour l’Europe” („Patru Regiuni pentru Europa”), Ediția a XIXa, organizat de Consiliul Departamental Mayenne din Franța, (Laval Virtual Center), cu participarea
unităților administrativ-teritoriale partenere, respectiv regiunile Mayenne (Franța), Schwaben
(Germania), Cernăuți (Ucraina) și Suceava (România). A coordonat atelierului de lucru cu tema
„Identitatea culturală în diversitatea europeană” (august 2021). A participat la workshop-ul
„Protecția copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – bune practici de intervenție”, destinat
specialiștilor din domeniul asistenței sociale, educației și asistenței medicale comunitare, realizat de
Organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava (august 2021).
De asemenea, doamna Raluca Schipor – Baban a participat în calitate de specialist în cadrul mai
multor evenimente culturale dedicate elevilor de toate vârstele: membru al comisiei de jurizare în
cadrul Concursului Național de artă plastică al preșcolarilor „Penelul fermecat” – Ediția a XVI-a,
etapele locală, județeană și națională, martie - aprilie 2021, Președinte al juriului în cadrul Concursului
Național de artă plastică al preșcolarilor „Penelul fermecat” – Ediția a XVI-a, etapa zonală Fălticeni, martie - aprilie 2021, membru în cadrul comisiei Comisiei de admitere la clasa a V-a, secția
Arte plastice, iulie 2021.
Colaborarea cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu”Iași și Facultatea de eologie
Ortodoxă Iași, precum și alte Universități naționale, s-a materializat și prin participarea la
Simpozioanele de Comunicări Științifice și de Specialitate desfășurate de aceste instituții online sau
fizic. Astfel, la aceste evenimente au participat profesori din cadrul catedrei, ca audienți invitați sau cu
prezentare de articole de specialitate:
•
•

•

Dna. Raluca Schipor- Baban- Publicare articole în reviste de specialitate (revista doctoranzilor
din cadrul Universității Naționale de Arte “G. Enescu” Iași)
Dna Camelia Rusu Sadovei- participare la Simpozionul Internațional de ConservareRestaurare – mai 2021 și la sesiunea de promovare a ofertei educaționale a Facultății de
Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” Iași, din aceeași lună.
Participare a dnei. prof. Raluca Schipor- Baban în cadrul celei de-a XII-a ediții a Simpozionului
Internațional ICC Învățământ, Cercetare, Creație (Education, Research, Creation), organizat
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de Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius” din Constanța; Comunicare științifică prezentată
în cadrul simpozionului.
• Dl. profesor Chifan Cătălin a participat la proiectul educațional Ziua Porților Deschise la
UNARTE Iași , cu clasele a X-a B și a- XI-a B , în colaborare cu decanatul universității.
Prezența pe simeze sau în media locală și națională este o altă preocupare a profesorilor catedrei
de Arte Vizuale din cadrul Colegiului de Arte „Ciprian Porumbescu” Suceava. Astfel, prof. Raluca
Schipor- Baban a participat în luna martie 2021 la o emisiune la postul de televiziune regional TV plus
Suceava. Doamna prof. Camelia Rusu Sadovei a participat în luna mai 2021 la Expoziția Internațională
„Trame Contemporanee”, organizată la Palazzo Cancelleria Vaticana, Vatican, Roma și în cadrul
Expoziției „Romanian Artists in Italy”, în D’E.M. Venice Art Gallery, Veneția, iar în luna iunie, în
cadrul Ambasadei Egiptului la Roma, a participat la Expoziția Internațională „ IncontemporaneaArta între experiment și cercetare”.
Profesorii catedrei de Arte Vizuale au participat la Saloanele Anuale și de Primăvară ale
Filialei UAP Suceava precum și în calitate de invitați la Saloanele sau competițiile de specialitate din
Bacău, Brăila, Piatra Neamț, etc.
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ACTIVITATEA ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ
„Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea” –
Nelson Mandela
Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor
noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea
comportamentului creativ în diferite domenii. Incepând de la cea mai fragedă vârsta, copiii acumulează
o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele, persoanele şi fenomenele din natură.
Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat
şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor
activităţi elevii se deprind să folosească diverse surse informaţionale, să realizeze obiecte proprii, să
sistematizeze date, „învaţă să înveţe”. Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie
regulilor, asumându-și responsabilități, copiii se autodisciplinează. Cadru didactic are, prin acest tip de
activități, posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să
realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal al școlii-pregătirea copilului pentru viață. Scopul
activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât
mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se
desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să
reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Activitatea educativă şcolară şi
extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în
contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel,
o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.
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C.P.P.E./
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prenume
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Hisem
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Engleză

titular
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C.P.P.E./
Consilier
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0742338473

Gmail/E-mail
C.P.P.E./ Consilier
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gabriela.hisem@colegiulde
artasv.ro
gabihisem2006@yahoo.co
m

Responsabil Comisia de Consiliere și Orientare Școlară- Prof. Isache Alina
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i
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sem II
online și
sala de
clasă

consilier
clasa a XIșcolar, Popescu a D
Nicoleta;
prof diriginte,
Roman Sabina

Responsabil CȘE - Hisem Gabriela-Parascheva
Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi locul
desfǎşurǎrii

Cadru didactic
coordonator/
Participant

Nr. elevi
participanţi

1.

Campania
R.E.S.P.E.C.T

Expoziție
online

Prevenim
Violența
prin Artă

29 ianuarie
2021

Prof. Gabriela
Hisem
Prof. Dana
Trocin

15

2.

Campania
R.E.S.P.E.C.T

Bune Practici

Conferința
online –
Violența
psihologică

26 februarie,
platforma
Zoom

Prof. Gabriela
Hisem
Prof. Dana
Trocin
Inspector
Tatiana Vîntur

3

3.

Climatul Școlar

Cercetareintervenție

Climatul
Școlar

Iunie 2021

Director
40
Prof.Alexandra
-Veronica
Bejinaru
Prof. Hisem
GabrielaParascheva
Prof.Țolca
Doinița
Prof.Buraciuc
Iulia
Prof.Munteanu
Petronela

Partener
i

Terre
des
homme
s
Elveția
(delegaț
ia din
Români
a),
Salvați
Copiii
Români
a, SOS
Satele
Copiilor
Români
a,
World
Vision,
Colegiu
l de
Artă
,,Cipria
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n
Porumbescu”
Suceava

● Educație pentru dezvoltarea creativității

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi
Cadru didactic
locul
coordonator/
desfǎşurǎrii Participant

1.

Expoziție online a
clasei a X-a B,’’Stări
sufletești’’
Expozițe online’’Pe
gânduri’’ a clasei a
XI-a B

Educație prin
creativitate

Expoziție

Facebook

Educație prin
creativitate

Expoziție

Facebook

2.

Expozițe
online’’Contraste’’ a
clasei a XI-a B

Educație prin
creativitate

Expoziție

Facebook

prof.dr. Cătălin
Alexandru
Chifan

9

3.

Picture in art

Educatie prin
creativitate

expozitie,
participare
webinarii

aprilieiunie ,
platforma
Etwinning,
Whatsapp,
Padlet

prof. Melinte
Cristina
prof. Arotăriței
Monica

10

4.

”In our hands”

Educație prin
creativitate

Expoziție

Facebook

Prof. Sergiu
Grapă

10

prof.dr. Cătălin
Alexandru
Chifan

Nr. elevi
participanţ
i

Parteneri

8

8

3 scoli
din
Turcia

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

Denumirea concursului

Prof. Coordonator/ Clasa

PREMII OBȚINUTE
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crt.

An școlar 2020-2021

Nr. Poziție în CAEN/CAER/CAEJ

I

1.

„Vis de copil în casa Bunicilor’’

prof.dr. Cătălin Alexandru Chifan
Karina Medvichi, clasa aIV-a B

2.

”Art from Heart’’

prof.dr. Cătălin Alexandru Chifan
Papuc Alexandra (Clasa a IX-a B)

3.

”Art from Heart’’

prof.dr. Cătălin Alexandru Chifan
Budui Laura Ioana (Clasa a VII-a A)

4

”Art from Heart’’

prof.dr. Cătălin Alexandru Chifan
Titianu Amalia (Clasa a VII-a A)

5.

”Art from Heart’’

prof.dr. Cătălin Alexandru Chifan
Siminiuc Maria (Clasa a IX-a E)

6.

Concursul național cu participare
internațională “Art from Heart”,
Suceava

prof. Raluca Schipor-Baban
(cl. a V-a B, cl. a VIII-a B)

7.

8.

II

1
1
1

1
1

3

1

Concurs interjudețean “Ne prețuim
valorile?”

prof. Monica Arotaritei
(elev Zigmund Andreea- premiul II,
Coca Ionut -a Xa B, premiul I,
Mihaescu Diana-a XIIa D, premiul I,
Palimaru Roberta-clasa a XIIa D,
premiul I)

1

Concursul Național de Arhitectură „
I.N. Socolescu”:
„Orașul Viitorului”

prof. Larisa-Georgiana Popa
(clasa a XI-a C)
Cărăușu Andreea Bianca - premiul I Grafica
Galațanu Matei - premiul III Fotografie
prof. Găleată Sandu-Ștefan

2

”Art from Heart’’

10.

Concursul Național “Treptele Chitarei”
ediția a VIII- a online

1

1

3

-Bida Anastasia (a II-a A)
-Savin Alexandra (a II-a A)
-Nistor Maria Georgiana (a V-a B)
-Georgescu Andreea (a IX-a D)
-Guriță Desireé (a X-a B)
-Drăgoi Magdalena (a XI-a B)
-Tuncer Dilara (a XI-a B)
-Galațanu Matei (a XI-a C)
Prof. Aluncarite Marius
- Anitulesei Busuioc Ștefan ( a IIa A) premiul II

M

1

9

9

III

1

1

2

P.
S.

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

11.

12.

Concursul Național de interpretare
“Scherzo”

Concursul național de interpretare
instrumentală “RO ART FEST” ediția I
online

13.

Concursul de interpretare instrumentală
“Cel mai bun interpret” ediția a XXII-a

14.

Concursul Regional cultural-artistic
,,Valorile localității mele”- CAER fără
finanțare M.E.N.- online

An școlar 2020-2021

Prof. Aluncarite Marius ediția I online
- Anițulesei Busuioc Ștefan (a IIa A) premiul II
Prof. Aluncarite Marius
- Anitulesei Busuioc Ștefan (a IIA) premiul I de Excelentă
- Cîrstean Andrei (a V-a A)
premiul I Excelență
Prof. Aluncarite Marius
- Anitulesei Busuioc Ștefan (a IIa A) premiul I

1

1

1

1

- Prof. Trocin Dana-Elena
-Budui Laura Ioana- clasa a II-a
A- Premiul al II-lea.

1

prof. Bliortu Roxana Valentina:

15.

Concursul național cu participare
internațională “Art from Heart”,
Suceava

Marțineac Ema- premiul I,

1

Constandache Stefan -premiul I,

1

Ciobanu Elena-Elisa -premiul I,

1

ChirapFabian- premiul II,

1

Rusu Maria- premiul II,

1

Aghiorghiesei Nadia-premiul II,

1

Moroșanu Sarra-premiul II,

1

Croitor Ecaterina premiul III,

1

Galeș Marian-premiul III,

1

Balan David-premiul III,

1

Damaschin Ilinca -premiul III,

1

Danilevici Theodor-premiul III,

1

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

An școlar 2020-2021

Maruseac Carina-premiul III,

1

Hostiuc Sarah-premiul III,

1

Cajvan Casiana-mențiune,

1

Ungureanu Elisa-mențiune,

1

Carpiuc Flavia-mențiune,

1
9

16.

Concursul Național Interdisciplinar
EuroJunior, organizat de Asociația
pentru Tineret Olimp

Prof.înv.primar Cucoș Gabriela

17.

Simpozionul Elevilor: Împreună facem
școala să zâmbească

Prof.înv.primar Cucoș Gabriela
Premiu special

18.

Concursul național de creație artisticoplastică “Primăvara ca o poveste”

19.

Concursul Național cu participare
Internațională Art from Heart, ediția a
III-a,

6

6

2

1

1

2

Prof.înv.primar Cucoș Gabriela

1
Prof.înv.primar Cucoș Gabriela

● PROIECTE DESFĂȘURATE LA NIVEL DE CLASĂ/ ȘCOALĂ
Evenimente din Calendarul Activităţilor Educative (Ziua internațională a siguranței pe
Internet 10 februarie ”Împreună facem Internetul mai bun!”, Ziua Internațională a
Francofoniei, „Prețuim apa!”-Ziua Apei, Elena Farago – Poeta copiilor, Ziua Europei,
Concursul sportiv ”CUPA CLASELOR”, diferite concursuri județene, interjudețene,
naționale, internaționale
Prof. Înv. Primar/ Prof. Gimnaziu/Prof.Liceu
Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi
locul
desfǎşurǎrii

Cadru didactic
coordonator/
Participant

Nr. elevi
Parteneri
participanţ
i

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

1.

2.

‘’Ziua porților
deschise’’

„Zilele elevului
arhitect”

Educație prin
cunoaștere și
cercetare

expoziție cu
premiere

‘’Ziua
porților
deschise’’

„Zilele
elevului
arhitect”

An școlar 2020-2021

19 mai,
2021, Univ.
de Arte
Vizuale’’G.
Enescu’’Iaș
i

prof.dr. Cătălin
Alexandru
Chifan

11 iunie
2021,
Centrul de
Arhitectură,
Cultură
Urbană și
Peisaj
„Uzina de
Apă”

prof. Corina
Roncea
prof. Larisa
Georgiana
Popa
prof. Doru
Deacu

6

11

26

12

3

3.

,,Ziua siguranței în
mediul on-line”

vizionarea
unui film
documentar;
dezbatere

,,Ziua
siguranței
în mediul
on-line”

5 februarie
2021
on-line

Runcan
Lăcrămioara

27

4.

Concurs național
,,LuminaMath”etapa a 2-a
(națională)

rezolvarea
subiectelor

Concurs
național
,,LuminaM
ath”- etapa
a 2-a
(națională)

16 ianuarie
2021
on-line

Runcan
Lăcrămioara

2

5.

„București-capitala
țării mele!”

Consolidarea
și evaluarea
cunoștințelor
despre mediul
natural, a
celor de
istorie și artă,
trezirea
sentimentelor
de prețuire,
atașament și
responsabilita
te față de
frumusețile
țării noastre

Excursie
tematică
„Bucureșticapitala
țării mele!”

19-21 iunie
2021

Prof. Hisem
Gabriela
Prof. Țolca
Doinița Felicia
Prof. Roman
Sabina Elena
Laborant Elena
Hatnean

40

● Respectarea drepturilor copilului

Universit
atea de
Artă’’G.
Enescu’’
Iași
Ordinul
Arhitecți
lor din
România
- Filiala
Teritoria
lă NordEst

Fundația
Lumina

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

An școlar 2020-2021

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi locul
desfǎşurǎrii

Cadru didactic
coordonator/
Participant

Nr. elevi
participanţi

Partener
i

1.

Prevenirea traficului
de persoane

respectarea
drepturilor
omului

Prevenirea
traficului
de
persoane

19 mai
Google
Meet

Monica
Arotaritei

29

Asociati
a
eLibera
re
Bucures
ti

2.

Vreau sa merg la
scoala!

respectarea
drepturilor
copilului

Vreau as
merg la
scoala!

mai

Monica
Arotaritei

29

Organiz
atia
Salvati
Copiii
Suceava

3.

Ziua Internationala a
Copilului Disparut si
Exploatat Sexual

respectarea
drepturilor
copilului

Ziua
Internation
ala a
Copilului
Disparut si
Exploatat
Sexual

25 mai 2021

Monica
Arotaritei

29

Organiz
atia
Salvati
Copiii
Suceava
IPJ
Suceava

● Voluntariat
Denumirea
activitǎții

Data şi locul
desfǎşurǎrii

Cadru didactic
coordonator/
Participant

Nr. elevi
participanţi

Parteneri

Social Club

Social Club

februariemartie-aprilie
2021

prof. Anca
Dascaliuc

10

ISJ, CN
“Petru Rares”,
CN “Mihaie
Eminescu”,
CTIA,
DGASPC,
Colegiul
Econimic, Sc
Gimn nr 1, Sc
Gimn nr 3.

,,Pământul
nostru, casa
noastră”

,,O floare
pentru
fiecare”

mai 2021

prof. DanaElena Trocin

20

Colegiul de
Artă ,,Ciprian
Porumbescu”
Suceava

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

1.

2.

Tipul de
activitate
din cadrul
proiectului

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

An școlar 2020-2021

3.

„Art from
Heart”ediția
a II-a

-organizarea
și
desfășurare
concursului
de arte
vizuale

„Art from
Heart”ediția
a II-a

21 februarie
2020,
Colegiul de
Artă „Ciprian
Porumbescu”
Suceava

Prof. Hisem
Gabriela

Colegiul de
Artă ,,Ciprian
Porumbescu”
Suceava

4.

„Art from
Heart”ediția
a III-a

-organizarea
și
desfășurarea
concursului
Național cu
participare
Internațional
ă de arte
vizuale

„Art from
Heart” ediția
a III-a

26 februarie
2020,
Colegiul de
Artă „Ciprian
Porumbescu”
Suceava

Prof. Hisem
Gabriela

Colegiul de
Artă ,,Ciprian
Porumbescu”
Suceava

5.

”ÎMPARTE- -susținerea
EDUCĂaccesului la
DONEAZĂ” educație, școlarizarea
copiilor din
medii
defavorizate
-promovarea
combaterii
abandonului
școlar

”ÎMPARTEEDUCĂDONEAZĂ”

Iunie 2021

Prof. Hisem
Gabriela

Crucea Roșie
– Filiala
Călărași,
Asociația EM
și Școala
Gimnazială
Nr.1 Vlad
Țepeș,
Călărași

6.

Tabăra de
creație
„Credință și
artă”

Tabăra de
creație
„Credință și
artă”

9-13 august
2021

Pr.paroh
Hisem Ștefan
Prof. Hisem
Gabriela
Prof. Bliorțu
Roxana
Prof.
Magdalena
Ivan
Artist plastic
Ursan Sorin

Arhiepiscopia
Sucevei și
Rădăuților,
Protopopiatul
Suceava I,
Parohia Sfinții
Arhangheli,
Pacea I,
Suceava
Colegiul de
Artă ,,Ciprian
Porumbescu”
Suceava

Organizarea
unor
Ateliere de
iconografie/
Jocuri și
concursuri
educative/A
ctivități cu
caracter
duhovnicesc
/Seri
tematice

● Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii
Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi locul
desfǎşurǎrii

Cadru
didactic
coordonator/
Participant

Nr. elevi
participanţi

Partener
i

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

An școlar 2020-2021

1.

Împreună pentru
viitor

dezvoltarea
noilor
educații

Împreună
pentru
viitor

9 martie

Monica
Arotăriței

28

Unicef
Români
a,
Asociați
a Holtis

2.

Reading Digitally

dezvoltarea
noilor
educații

Redaing
Digitallyproiect
Etwinning

aprilie- iunie
2021,
platforma
eTwinning

Monica
Arotaritei

15

scoli
din
Spania,
Turcia
și
Romani
a

3.

I AM SMART
EDUCATION

KIDSFES
T

iunie 2021

prof. Anca
Dascaliuc

90

ISJ, CN
“Petru
Rares”,
CN
“Mihai
Emines
cu”,
CTIA.

4.

ART OF FOOD,
Erasmus+ KA229

Prof.
Petronela
Munteanu

60

Colegiu
l
Naționa
l „Petru
Rareș”
Suceava

Dezvoltarea
instituţională
şi
promovarea
imaginii
unităţii
şcolare

ART OF
FOOD,
Erasmus+
KA229

Colegiu
l
de Artă
„Cipria
n
Porumb
escu”
Suceava
IȘJ

● Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare
Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi
locul
desfǎşurǎrii

Cadru
didactic
coordonator/
Participant

Nr. elevi
participanţi

Parteneri

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

An școlar 2020-2021

1.

Eco-ambasadorii
reciclarii

educatie
despre mediul
înconjurător

Introducere
in
ReducereReutilizare
-Reciclare
si Harta
Reciclarii

martie ,
platforma
Google
Meet

Arotaritei
Monica

29

Asociația
Viitor
Plus

2.

Campania regională
pentru mediu

educatie
despre mediul
înconjurător

Educatie in
natura

12-14 mai

Arotaritei
Monica

29

Gradinita
1-2-3
Suceava,
Ocolul
Silvic
Adancata

3.

”Natura – partener al
educației pentru
viață”

educație
ecologică și
protecția
mediului,
educație
pentru
schimbare și
dezvoltare

”Natura –
partener al
educației
pentru
viață”

mai – iuie
2021, C.N.
”Mihai
Eminescu”
Suceava

Țolca Doinița
Felicia/
Năsulea
Florentina C.N. ”Mihai
Eminescu”
Suceava

10

Agenția
de
Protecție a
Mediului
Suceava,
CA
”Ciprian
Porumbes
cu”
Suceava,
CN
”Ștefan
cel Mare”
Suceava,
CN ”Petru
Rareș”
Suceava

4.

Lumea oceanelor

educație
ecologică

” Oceanele
lumii” concurs
online

8 iunie
2021, C.N.
”Mihai
Eminescu”
Suceava

Țolca Doinița
Felicia/
Năsulea
Florentina C.N. ”Mihai
Eminescu”
Suceava

5

CA
”Ciprian
Porumbes
cu”
Suceava,
CN
”Ștefan
cel Mare”
Suceava,
CN ”Petru
Rareș”
Suceava

5.

,Pământul nostru,
casa noastră”

educație
ecologică
și protecția
mediului,
educație

,Pământul
nostru,
casa
noastră”

aprilieiunie2021

prof. DanaElena Trocin

28

Colegiul
de Artă
,,C.Porum
-

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

An școlar 2020-2021

bescu”
Suceava

pentru
schimbare și
dezvoltare
6.

„JULIET Women
Open to European
Modern Nations”
Erasmus+

Schimb de
experiențe și
bune practici

European
Exchange
Meeting

7.

„O istorie a
traducerilor în limba
română – secolele
XVI-XX (ITLR)”

Dezvoltarea
carierei și
dezvoltare
personală

O istorie a
traducerilor
în limba
română

Prof.
Petronela
Munteanu

8.

La classe de FLE à
distance”

Metode
inovative de
predare/
învățare/
evaluare a
limbii
franceze

La classe
de FLE à
distance”

Prof.
Petronela
Munteanu

21 mai 2021

Dir. Prof.
AlexandraVeronica
Bejinaru
Prof. Elena
Istrate
Insp. Prof.
Loredana
Ceică
Prof. Anca
Dăscăliuc
Prof. Carmen
Hrab
Prof.
Petronela
Munteanu
Prof. Hisem
GabrielaParascheva

Colegiul
de Artă
,,C.Porum
bescu”
Suceava

60 elevi

Universita
tea
„Ștefan
cel Mare”
Suceava,
Facultatea
de Litere
și Științe
ale
Comunică
rii,
Colegiul
de Artă
,,C.Porum
bescu”
Suceava
Colegiul
de Artă
„Ciprian
Porumbes
cu”
Suceava
ISJ

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

9.

„Școala de vară
online ARTisTIC”

An școlar 2020-2021

Metode
inovative de
predare/
învățare a
limbii
franceze

Prof.
Petronela
Munteanu

32 elevi

Colegiul
de Artă
„Ciprian
Porumbes
cu”
Suceava
ISJ

10.

AU NOM DE
L’AMITIÉ

metode
inovative de
învățare a
limbii
franceze

AU NOM
DE
L’AMITIÉ

Prof.
Petronela
Munteanu

30 elevi

Alliance
Française
de
Suceava,
Biroul
Francez Casa
Prieteniei,
Colegiul
de Artă
„Ciprian
Porumbes
cu”
Suceava
Colegiul
Național
„Mihai
Eminescu
” Suceava
IȘJ

11.

Découvrir le français
dès le plus petit âge

Stimularea
interesului
studierii
limbii
franceze

Découvrir
le français
dès le plus
petit âge

Iulie 2021

Prof.
Petronela
Munteanu

40 elevi

Biroul
Francez Casa
Prieteniei

Progres școlar

12.

Pe aripile
cărților.Ziua
Internațională a
cititului împreună

Stimularea
cititului

Alliance
Française
de
Suceava

Pe aripile
cărților.Ziu
a
Internațion
ală a
cititului
împreună

10 februarie
2021

Prof.înv.
primar Cucoș
Gabriela

21 elevi

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava
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13.

Junior Achievement
Economia noastră

Dezvoltarea
abilităților
pentru viață

Junior
Achieveme
nt
Economia

AprilieIunie

Prof.înv.
primar Cucoș
Gabriela

21 elevi

14.

Junior Achievement
Orașul nostru

Dezvoltarea
abilităților
pentru viață

Junior
Achieveme
nt Orașul
nostru

AprilieIunie

Prof.înv.
primar Cucoș
Gabriela

21 elevi

15.

165 de ani de la
dezrobirea romilor

educație

165 de ani
de la
dezrobirea
romilor

23 februarie
2021

Prof.înv.
primar Cucoș
Gabriela

21 elevi

16.

Eco-ambasadori ai
reciclării

educatie
despre mediul
înconjurător

Introducere
in
ReducereReutilizare
-Reciclare
si Harta
Reciclarii

15 aprilie
2021

Prof.înv.
primar Cucoș
Gabriela

21 elevi

Fundația
Agenția
de
Dezvoltar
e
Comunitar
ă
Impreună
Asociația
Holtis.

● Educaţie pentru sănătate

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

1.

ESPAD

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi
locul
desfǎşurǎrii

Studiul
martie 2021
european
privind
consumul
de alcool,
tutun si alte
droguri

Cadru didactic
coordonator/
Participant

Nr. elevi
participanţi

Partener
i

prof. Anca
Dascaliuc

30

Min.
Afaceril
or
Interne,
Ag.
Nationa
la
Antidro
g

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

2.

,,Câștigi renunțând”

-masă rotundă
privind
efectele
nocive ale
produselor
din tutun și
ale fumatului
pasiv

An școlar 2020-2021

Ziua
mondială
fără tutun 100 de
motive
pentru a
renunța

28 mai
2021

prof. Runcan
Lăcrămioara

28

Acorduri de parteneriat/protocoale de colaborare
încheiate în anul școlar 2020-2021
Nr.
crt.

Denumire

Inițiator

Parteneri

Scopul

Nivel de
desfășurare

Profesori
responsabili/
Implicaţi

Perioada de
desfășurare
Data Data de
de
finalizar
începe e
re

1.

Proiect
“Caritate
prin arte”

Asociația
umanitară
Hope 4
Humanity,
UpSet
Collective

Colegiul de
Artă “C.
Porumbesc
u”

Caritabil

Local

prof. Raluca
Schipor-Baban

27 noiembrie - 25
decembrie 2020

2.

Acord de
colaborare

Organizația
Salvați
Copiii,
Filiala
Suceava

Colegiul de
Artă “C.
Porumbesc
u”

Educație

Local

Director
Prof.Bejinaru
AlexandraVeronica
Prof. Hisem
GabrielaParascheva

Anul școlar 20202021,
semnat pe 5.11.2020

3.

Protocol de
cooperare

Parohia
„Sf.Arhangh
eli” Cimitir
Pacea I

Colegiul de
Artă “C.
Porumbesc
u”

Educație

Local

Director
Prof.Bejinaru
AlexandraVeronica
Pr.Paroh Hisem
Ștefan
Prof. Hisem
GabrielaParascheva

07.12.202007.12.2022

4.

Acord de
parteneriat

Colegiul de
Artă “C.

Școala
Gimnazială
Berchișești

educatie
caritabil

Local

Director
Prof.Bejinaru
Alexandra-

26.10.202018.06.2021

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava
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Porumbescu
”

Veronica
Prof. Hisem
GabrielaParascheva

5.

Acord de
parteneriat

Centrul
Școlar de
Educație
Incluzivă
Buzău

Colegiul de
Artă “C.
Porumbesc
u”

Educație

național

Director
Prof.Bejinaru
AlexandraVeronica
Prof. Arotăriței
Monica

02.12.202025.06.2021

6.

Acord de
parteneriat

Liceul
“Alexandru
cel Bun”
Botosani

Colegiul de
Artă “C.
Porumbesc
u”

Educație

național

Director
Prof.Bejinaru
AlexandraVeronica
Prof. Dascaliuc
Anca-Viviana

Anul școlar 20202021

7.

Acord de
parteneriat

Colegiul
Tehnic de
Arhitectură
și Lucrări
Publice
„Ioan N.
Socolescu”
București

Colegiul de
Artă “C.
Porumbesc
u”

Educație

național

Director
Prof.Bejinaru
Alexandra
Veronica
Prof.
Popa Larisa
Georgiana

ianuarie - mai 2021

8.

Acord de
parteneriat

Școala
Gimnazială
nr. 24 Galați

Colegiul de
Artă
“Ciprian
Porumbesc
u” Suceava

Educație

național

Acord de
parteneriat

Colegiul
Național
,,Mihai
Eminescu”
Botoșani

Colegiul de
Artă
“Ciprian
Porumbesc
u” Suceava

educație

9.

Director
Prof.Bejinaru
Alexandra
Veronica
(Suceava)
Prof.Trocin
Dana-Elena

național

februarie-aprilie
2021

februarie-iunie 2021
Director
Prof.Bejinaru
Alexandra
Veronica
(Suceava)
Prof.Trocin
Dana-Elena
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10.

Acord de
colaborare

Școala
Gimnazială
Nr. 1 Gura
Humorului

Colegiul de
Artă
“Ciprian
Porumbesc
u” Suceava

Educație

național

Prof.
Căulea Elena
Prof.
Sergiu Grapă

16-26 februarie 2021
15-19 martie 2021
24-31 mai 2021

11.

Protocol
de
colaborare

Muzeul
Obiceiurilor
Populare din
Bucovina
Gura
Humorului

Colegiul de
Artă
“Ciprian
Porumbesc
u” Suceava

Educație

național

Dumitrache
Paraschiv Sever
(Gura
Humorului)
Director
Prof.Bejinaru
Alexandra
Veronica
(Suceava)
Prof.
Sergiu Grapă
(Suceava)

02 martie 31 decembrie 2021

12.

Acord de
parteneriat

Universitatea
Ștefan cel
Mare
Suceava

Colegiul de
Artă
“Ciprian
Porumbesc
u” Suceava

Educație

național

Ștefan Purici
Sergiu Grapă

02 noiembrie 2020 02 aprilie 2021

13.

Acord de
parteneriat

Școala
Gimnazială
Nr.1 Vlad
Țepeș,
Călărași

Colegiul de
Artă
“Ciprian
Porumbesc
u” Suceava

Educație

național

Director
Prof.Bejinaru
AlexandraVeronica
Prof. Hisem
GabrielaParascheva

Ianuarie- martie
2020-2021

14.

Acord de
Parteneriat

Colegiul de
Artă
“Ciprian
Porumbescu
” Suceava

Inspectorat
ul Școlar
Județean
Suceava
Centrul
Județean de
Resurse și
de
Asistență
Educațional
ă
Asociația
”Rădăcini
și Aripi”Educația
Adulților
Suceava,

educație

național

Director
Prof.Bejinaru
AlexandraVeronica
Prof. Petronela
Munteanu
Prof. Carmen
Hrab
Prof.Alina
Papuc
Prof. Anca
Dăscăliuc
Prof.Nicoleta
Popescu
Prof. Hisem
Gabriela

Septembrie 2020Iunie 2021
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„EUROAC
TIV”
Suceava
15.

Acord de
Parteneriat

Ocolul Silvic
Pătrăuți
Școala
Gimnazială
Pătrăuți

Colegiul de
Artă
“Ciprian
Porumbesc
u” Suceava

Educație

național

Director
Prof.Bejinaru
AlexandraVeronica
Prof. Petronela
Munteanu

16.

Acord de
Parteneriat

Colegiul de
Artă
„Ciprian
Porumbescu
” Suceava

Și 4
instituții
școlare
europene
din Franța
Portugalia,
Finlanda,
Italia

educație

european

Director
Prof.Bejinaru
AlexandraVeronica
Prof. Petronela
Munteanu

IȘJ
17.

Acord de
parteneriat

Colegiul de
Artă
“Ciprian
Porumbescu
” Suceava

JA
România

educație

național

Director
Prof.Bejinaru
AlexandraVeronica
Prof.înv.primar
Cucoș Gabriela

18.

Acord de
parteneriat

Colegiul de
Artă
“Ciprian
Porumbescu
” Suceava

Liceul cu
Program
Sportiv
Alba Iulia

educație

național

Director
Prof.Bejinaru
AlexandraVeronica
Prof.înv.
primar Cucoș
Gabriela

educație

național

Director
Prof.Bejinaru
AlexandraVeronica
Prof.înv.
primar Cucoș
Gabriela

ISJ Alba
19.

Acord de
parteneriat

Colegiul de
Artă
“Ciprian
Porumbescu
”

Grădinița
cu Program
Prelungit nr
2, Aiud,
jud.Alba
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20.

Acord de
parteneriat

Colegiul de
Artă
“Ciprian
Porumbescu
”

Grupul
Editorial
Edu
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educație

național

Director
Prof.Bejinaru
AlexandraVeronica
Prof.înv.
primar Cucoș
Gabriela

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ
În anul şcolar 2020-2021, compartimentul – Bibliotecă din cadrul Colegiului de Artă „Ciprian
Porumbescu” Suceava și-a desfăşurat activitatea atât fizic cât și în mediul online astfel : activităţi cu
caracter biblioteconomic; activităţi de promovare a lecturii, a cărţii şi informaţiei; activităţi de
dezvoltare profesională continuă; activitate online (crearea Bibliotecii Virtuale pe platforma
Classroom).
Activităţi cu caracter biblioteconomic :

- distribuirea manualelor şcolare şi a celor de specialitate pe fişa fiecărui elev.
Manualele au fost distribuite fizic, în condiții de maximă siguranță.

- 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 pentru anul școlar 2020-2021. Până în prezent, au fost
înscrişi 872 de utilizatori activi (elevi și cadre didactice).
asigurarea împrumutului publicaţiilor la domiciliu atât fizic și online;
urmărirea permanentă a restituirii la timp a cărţilor împrumutate;
casarea manualelor deteriorate și a celor care nu mai corespund programei şcolare actuale;
elaborarea listelor bibliografice şi punerea la dispoziţia utilizatorilor;
recondiţionarea volumelor deteriorate;
completarea colecţiilor de publicaţii în funcţie de cerinţele utilizatorilor.

Activităţi de promovare a cărţii, lecturii şi informaţiei :
- Proiectul „Primii pași la bibliotecă” - clasa pregătitoare A și B ( înv. Paula Șalar și prof. înv.
primar Daniela Mitu)
- Proiectul național ZICI cu lipici 2021 – 10 februarie: Ziua Internațională a Cititului Împreună,
proiect promovat pe site-ul național. Participanți : elevii clasei a IV-a B (prof. Gabriela Cucoș)
-Proiectul ”În lumea lui Pinochio”, elevii clasei I B (prof. Mariana Străchinescu)
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Activităţile de dezvoltare profesională continuă (online) au constat în participarea la cursurile şi
webinarii de specialitate organizate de instituţiile abilitate; participarea online la activităţi metodicoştiinţifice (cercul pedagogic al bibliotecarilor școlari organizat online de Liceul Tehnologic ”Mihai
Eminescu”Dumbrăveni), pe 26 octombrie 2020 s-a derulat Cursul formare profesională online dedicat
membrilor Asociației Bibliotecarilor din România cu titlul: Managementul colecțiilor de bibliotecă :
de ce și cum dezvoltăm colecțiile?; pe 28 octombrie 2020 webinarul cu tema Dezvoltarea culturii
organizaționale în biblioteci în contextul COVID-19, organizat de Asociația Bibliotecarilor din
România, filiala Iași în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Ghe. Asachi” Iași și Biblioteca Centrală
Universitară ”Mihai Eminescu” Iași; pe 5 noiembrie 2020 workshop cu tema : Standardul ocupațional
– Bibliotecar studii superioare?, organizat de Asociația Bibliotecarilor din România (prof. Petruța
Voicu); pe 6 noiembrie 2020 webinarul cu tema : Metode și mijloace inovatoare pentru desfășurarea
activității didactice, organizat de Casa Corpului Didactic Suceava; pe 16 decembrie 2020 Workshop
Digital Skills and Competences for Future (Competențe și abilități digitale pentru o societate a
viitorului), organizat de Centrul de e-Learning UPT; pe 26 februarie 2021, doamna Alina Papuc a
participat la seria de mini-conferințe ”Modelarea viitorului bibliotecilor școlare/CDI-urilor : de la 2.0
la 3.0” susținute de prof.dr. Elena Târziman (platforma Google Meet); 26 martie 2021la Colocviul
educațional ”Repere actuale în activitatea bibliotecarilor școlari și a responsabililor CDI”, prof. univ.
Dr. Mircea Regneală; 13 aprilie 2021 la Conferința ”Bibliotecari pentru mâine”, Fundația Progress
Republica Moldova; 22 aprilie 2021 la Cursul de formare profesională ”Legislație, resurse print și
electronice”.
Activitatea online a bibliotecii :
Biblioteca își desfășoară activitatea și în mediul online pe platforma Google Classroom.
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CABINETUL PSIHOPEDAGOGIC

În semestrul al II-lea, 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,
întâlniri cu elevii, având ca teme: Prevenirea și combaterea bullyingului – XIB, XE și aplicarea de
chestionare google forms pe tematica bullyinguluil la clasele menționate.
În ceea ce priveşte activitatea de consiliere individuală, s-au prezentat 23 elevi (3 elevi din
ciclul primar, 4 elevi din ciclul gimnazial și 16 elevi din ciclul liceal) cu următoarele probleme:
dificultăți emoționale; manifestări anxioase, tulburări de somn; manifestări depresive de durată- 2
recomandări specialist; gestionarea stresului; tulburare psihică diagnosticată și aflată sub tratament;
elev cu CES; elev cu ADHD; orientare școlară și profesională.
Părinţii s-au adresat serviciilor cabinetului de asistență psihopedagogică în număr de 14, la
recomandarea domnilor profesorilor diriginţi/ doamnelor învățătoare pentru probleme ale elevilor
legate de: CES, ADHD, relația părinte-copil, dificultăți ale copilului, dificultăți intrafamiliale,
absenteism școlar, dificultăți școlare.
Adresabilitatea profesorilor- 20, 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 proiectul
educațional OSP „ Decizia e a mea !”, clasa a XI-a D (meet, google classroom, dar și față în față).
În ceea ce privește dimensiunea perfecționării didactice, prof consilier școlar a participat la
următoarele activități: Coordonarea, ca responsabil de comisie metodică, și susținerea de activități în
cadrul comisiei metodice a prof consilieri școlari ptr liceu, zona Suceava, Participarea la cercul
pedagogic la nivel de CJRAE, Conferința „ Provocările școlii online în integrarea elevilor cu CES”
(meet), Conferința Națională „Violența psihologică- bullying-ul” (webex). Doamna prof. Popescu
Nicoleta a realizat pregătirea elevilor pentru bacalaureat la disciplina Psihologie (pe Google meet și
google classroom).
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COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
În semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021 s-au efectuat plăţi de la bugetul local în sumă
de 563.582 lei și de la bugetul de stat în sumă de 6.457.779 lei, după cum urmează:
•
•
•
•
•
•
•

6.337.825 lei pentru plata salariilor ( inclusiv plata contribuţiilor aferente acestora)
532.202 lei pentru plata bunurilor şi serviciilor
18.757 lei ajutoare sociale în numerar pentru elevi cu CES
38.011 lei pentru plata burselor elevilor beneficiari ai programului ”Bani de Liceu”
81.943 lei pentru plata fondului de handicap la bugetul de stat
151.713 lei pentru plata burselor de merit și de boală
12.623 lei pentru plata investițiilor.

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

4.533.653 lei – salarii de bază
249.220 lei -sporuri (spor neuropsihic, doctorat, control financiar preventiv și spor
model)
1.172.008 lei – plata cu ora
203.200 lei – indemnizație de hrană
36.871 lei – concedii medicale plătite din CASS
142.873 lei – contribuții aferente salariilor.

La capitolul de cheltuieli cu bunuri şi servicii suma de 532.202 lei a fost cheltuită după cum urmează:
•

•

•
•
•
•
•

•

3.698 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)
12.621 lei- materiale pentru curăţenie (bureți, cloramină, coș gunoi, detergent
(pardoseli, lemn, geamuri), detartrant, desprăfuitor, dezinfectant, făraș, hârtie igienică,
lavete, mănuși, mături, mop-uri, praf curățat, prosoape hârtie, saci menaj, săpun lichid,
saci aspirator, soluție anticalcar, spray mobilă, etc)
130.024 lei – cheltuieli cu energia termică, energia electrică și gaze naturale
12.046 lei – cheltuieli apă, canal
18.692 lei – cheltuieli transport cadre didactice și didactic- auxiliar
6.463 lei - cheltuieli telefon, internet, poştă
93.526 lei – materiale și prestări servicii cu caracter funcţional (cartuș, toner
imprimantă și copiator), actualizare program formulare, cretă școlară, cablu HDMI,
dezinfectanți, diplome, Microsoft WIN 10 PRO/OFFICE PRO 2019, pază cu agent,
prestări servicii de pază și protecție colegiu, unitate imagine xerox 5222.
37.903 lei – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (asistență software,
prestări servicii SCIM, abonament revizie sistem de securitate, demontare aparat aer
condiționat, service aparate aer condiționat, cv. elaborării planului de pază al colegiului,
servicii informatice, anunț Jurnalul, publicare anunț concurs pachet complet, kit
semnătură electronică, servicii găzduire site colegiu, materiale pentru întreţinere (
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accesoriu zăvor ladă, alimentator 12V/5A, amortizor ușă, bandă zimțată, baterie lavoar,
broască + plăcuță, burghiu SDS Plus, cablu MYYM, cancioc, carabină zinc, clește
popnituri, cot cromat, cuie, disc tăiere inox, mănuși, mufă cromată, niplu, nituri,
ochelari policarb incolor, pensulă, pistol silicon, piulițe, perie sârmă, pânze prindere,
plasă rabitz, ramă WC, robinet fluture, robinet flotor, set 24 bat. Varta, set role burete,
silicon ceresit/sanitar, sârmă neagră, suport șmirghel, șaibe, șnur motocoase, ștecker
cauciuc, șuruburi, spumă montaj, spray silicon, trafalet, ulei pt. motor, etc).
• 75.953 lei – reparații curente – cv. lucrări reparații instalații, materiale reparații (adeziv,
chit de cuțit, diluant, email, țeavă pătrată, ușă Univer, ușă PVC corp A, vopsea lavabilă,
etc.)
• 139.128 lei – obiecte de inventar – aparate de aer condiționat, ciocan, daltă, desktop
Business Asus Intel Core i5, distrugător documente, dispenser prosop pliat, fișet
metalic, HDD extern Seagate 1TB, mașină tuns gazon, memorie DDR4/4GB și 8GB
ADATA, mouse, monitor LED IPS DELL 27”, perforator 4 găuri, pistol spumă,
prelungitor modular 3CP, ruletă, SSD 256GB Kingston și SATA, SSD ADATA 480GB,
scaune elev, set 16 biți + adaptor, set 9 chei hexa, suport stingător, ștampilă colegiu
ME 2021, șpaclu/gletieră/mistrie inox, tablă magnetică, unitate optică DVDRW externă
USB.
• 2.148 lei – pregătire profesională (inspecții de grad).
La capitolul ajutoare sociale în numerar pentru elevii cu CES suma de 18.757 lei a fost
cheltuită pentru un număr de 10 copii după cum urmează: ianuarie – 2.988 lei; februarie – 2.988 lei;
martie – 4,581,60 lei; aprilie – 4.638,80 lei; mai – 3.560,70 lei.
La capitolul burse elevi din Republica Moldova și Bani de Liceu suma de 38.011 lei a fost
cheltuită după cum urmează:
• burse elevi din Republica Moldova : 0 lei
• burse Bani de liceu pentru un numar de 40 elevi: ianuarie – 5.800 lei; februarie – 7.293
lei; martie – 9.750 lei; aprilie – 1.362 lei; mai – 7.966 lei; iunie – 5.840 lei.
La capitolul burse de performanță, merit și de boală suma de 151.713 lei a fost cheltuită
după cum urmează:
•
•
•

burse de performanță: 0 lei
burse de merit, pentru un număr de 314 elevi: ianuarie – 19.251 lei; februarie – 28.800
lei; martie – 38.400 lei; aprilie – 8.048 lei; mai – 31.494 lei; iunie – 23.320 lei.
burse de boală, pentru un număr de 4 elevi – 2400 lei: (ianuarie - iunie) – 100 lei/lună.

La capitolul investiții suma de 12.623 lei a fost cheltuită pentru: achiziționarea echipamentelor
necesare contorizării corecte a consumului de agent termic (val. facturilor 3,123 lei), achiziționarea
unui oboi de 4.000 lei și a unui contrabas în valoare de 5.500 lei.
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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.
Profesorii : Gavriliuc Mirabela, Gagiu Ciprian, Munteanu Anamaria, Hisem Gabriela, Tabarcea
Narcis au susținut gradul didactic I. Doamna profesoară Pintileasa Laura a susținut gradul didactic II.
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.
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.
Asigurarea unității de învățământ pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2 a elevilor și angajaților.
Considerăm că activitatea desfășurată în Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava a fost în
concordanță cu cerințele contextului pandemic actual, în care comunicarea autentică și relațiile
interumane au avut cel mai mult de suferit. Totuși, personalul școlii a conștientizat importanța actului
didactic, desfășurat prin intermediul tehnologiei, participând la numeroase webinare, ateliere de lucru,
wordshopuri în vederea îmbunătățirii procesului de predare-învățare-evaluare. Activitatea școlii s-a
realizat prin intermediul platformei școlare G-SUITE EDUCATION, un spațiu virtual cu implicații
multiple: de la ședințe de catedră, la lecții de muzică și ateliere de pictură, de la lectorate cu părinții la
activități de cerc și schimb de bune practici.

Director,
Prof. Bejinaru Alexandra Veronica

