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RAPORT
Privind activitatea desfăşurată în semestrul I al anului şcolar 2021-2022
În semestrul I al anului şcolar 2021-2022, preocuparea majoră a cadrelor didactice din colegiu, a
întregului personal, a fost derularea în cele mai bune condiţii a procesului instructiv-educativ, astfel
încât fiecare elev să-şi însuşească şi să dobândească competenţele prevăzute în programele şcolare în
vigoare, în mod deosebit cele artistice, specifice profilului vocaţional al şcolii.
În domeniul managementului instituţional, direcţiile principale de acţiune au vizat:
Constituirea şi proiectarea activităţii colectivelor de lucru: Consiliul profesoral, Consiliul de
Administraţie, colectivele de catedră şi comisiile metodice;
Întocmirea orarului pentru fiecare clasă, grupe de studiu sau fiecare elev de la profilul
muzică,arte vizuale, astfel încât să se respecte principiile pedagogice şi valorificarea optimă a
spaţiilor şcolare;
Actualizarea Regulamentului de ordine interioară, afişarea şi prelucrarea metodologiilor privind
desfăşurarea examenelor de certificare a competenţelor profesionale, a testării naţionale, a
bacalaureatului şi a admiterii în învăţământul liceal;
Creşterea gradului de profesionalizare a funcţiilor manageriale și didactice;
Funcţionarea eficientă a structurii de management al calităţii educaţiei prin activităţi de
îndrumare şi control, rapoarte şi analize în cadrul Consiliului de Administraţie.
La începutul anului şcolar 2021-2022 au fost înscrişi 947 elevi din care 207 elevi la ciclul primar,
218 elevi la ciclul gimnazial şi 522 elevi la ciclul liceal. La sfârşitul semestrului I, situaţia elevilor se
prezenta astfel: 203 elevi erau înscriși la clasele primare (patru elevi s-au transferat în județ); 216 elevi
au rămas la ciclul gimnazial ( doi elevi s-au transferat în județ). La liceu au ramas 522 elevi (fiind doar
patru clase de a IX-a). Prin urmare, au încheiat semestrul I 941 elevi.
În perioada 12-14 ianuarie 2022 au susţinut examene de diferenţă șase elevi, doi elevi la
învățământul gimnazial și patru elevi la învățământul liceal (arte plastice -2 elevi, la restaurareconservare-2 elevi).
Aşadar, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022 sunt înscrişi 944 de elevi. O altă latură a
managementului instutuţional a fost realizarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023,
obiectiv principal al managementului instituțional.
În domeniul curriculum-ului, direcţiile principale de acţiune au vizat:

Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev pentru dobîndirea
competenţelor cheie, axate pe realizarea unui învăţământ formativ care îmbină strategii şi
demersuri didactice moderne, inclusiv în mediul online;
Motivaţia participării cadrelor didactice şi elevilor la programe de pregătire pentru atingerea
itemilor de performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală, inclusiv webinare, conferințe
și seminarii în mediul virtual;
Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la consiliere psiho-pedagogică, orientare
şcolară şi profesională;
Corelarea planului de şcolarizare cu opţiunile şi interesele elevilor, cu posibilitatea de inserţie
pe piaţa muncii sau de continuare a studiilor în învăţământul superior.
Primul pas în acest sens în semestrul I al anului şcolar 2020-2021 a fost parcurgerea materiei
planificate şi formarea competenţelor prevăzute în programele şcolare. Ca urmare, situaţia la învăţătură,
la sfărşitul semestrului I, se prezintă astfel:
•

din 947 elevi, au promovat 851 elevi, reprezentând 89,86%, iar 86 de elevi sunt corigenţi și
10 elevi au fost declarați cu situatia școlară neîncheiată.
Pe cicluri de învăţământ, promovabilitatea este distribuită astfel:

•

la clasele 0 -IV: din 207 au promovat 205, 99,03%;

•

la clasele V-VIII: din 218 elevi, promovaţi au fost 187, reprezentând 85,77%: 20 sunt
corigenți la un obiect, 7 la două obiecte, 3 elevi la trei obiecte, 1 elev la cinci obiecte.

•

la clasele IX-XII: din 522 elevi, promovaţi au fost 459, reprezentând 87,93%: 34 elevi sunt
corigenți la un obiect, 13 la două obiecte, 4 elevi corigenți la trei obiecte, trei la patru obiecte,
iar 9 elevi au rămas cu situatia neîncheiată ( 1 elev la clasa a IX-a D, unul la clasa a X-a D,
unul la a XI-a A, unul la a XI-a B, doi la XI-a E, doi la a XII-a B și unul la a XII-a E) .

Situaţia notelor la purtare indică 38 elevi cu nota scăzută ( între 7-9,99), iar 7 elevi au note sub 7
(toți de la liceu). Notele au fost diminuate ca urmare a numărului mare de absenţe.

CATEDRA ÎNVĂȚĂTORILOR
În semestrul I al anului şcolar 2021 – 2022, cadrele didactice din catedra învăţătorilor au
realizat un învăţământ de calitate prin diverse activităţi didactice şcolare şi extraşcolare. La nivelul
Comisiei Metodice a claselor primare, ca şi la nivelul fiecărui colectiv, conţinuturile demersului
didactic, şi în egală măsură al activităţilor de perfecţionare continuă, sub diverse forme, au fost
structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ.
Toate activităţile din cadrul comisiei s-au desfăşurat conform calendarului.
În primul semestru al anului școlar 2021-2022, Aroneț Laura Angela profesor învățământ
primar la clasa pregătitoare A, a realizat parteneriate cu Editura Star Kids S.R.L. Bucuresti, ”Micii
olimpici”, cu Asociația Educrates „Inovație în educație”, iar în luna noiembrie a susținut activitatea
practică „Coboară toamna”.
A elaborarat un plan de prevenire şi reducere a absenteismului, monitorizarea curentă a
absenţelor elevilor, înştiinţând părinții periodic privind numărul de absenţe al elevilor.
În luna octombrie a desfășurat o activitate extrașcolară: “Ziua educației”, în decembrie
activitatea practică “1 DECEMBRIE – Ziua Naţională a României”, Proiectul educațional Recital de
colinde și poezii de Crăciun : “Naşterea Domnului Iisus Hristos”, Activitate practică- desene și felicitări
realizate de către elevi : ,,Uite, vine Moş Crăciun! ”, iar în luna ianuarie a desfășurat două proiecte
educaționale : ,,Eminescu…Luceafărul – eu...o micuță stea”, 24 ianuarie “Hai să dăm mână cu mână”.
În primul semestru al anului școlar 2021-2022, Cucoș Liliana-Gabriela profesor învățământ primar
la clasa pregătitoare B, în planificarea activităţilor extraşcolare şi parteneriatelor de la clasă, a ţinut cont
de nevoile copiilor, de activităţile realizate la nivel naţional, județean sau la nivel de școală. A urmat
diferite programe de formare profesională: Atestat de formare continuă a personalului didactic nr 7584
privind parcurgerea programului de formare continuă Managementul carierei și dezvoltării personale,
cu 25 de credite profesionale transferabile, Certificat de participare la European School Sport Day,
2021, Susținerea referatului „Demersul didactic – sincron și asincron în predarea online”, în cadrul
activității Cercului pedagogic nr 5, Suceava, Diplomă de participare la Conferința Națională
Captivează prin educație, organizată de Asociația Teatru Vienez de Copii, în data de 18 noiembrie
2021, Diplomă de participare pentru prezentarea unei lucrări în cadrul Simpozionul Național Educrates
Inovație în Educație, ediția a VIII-a, din 17 decembrie 2021, Adeverință de participare la cursul de
formare în educație parentală cu tema „Balance-gestionarea emoțiilor și stresului”, în data de 15
octombrie 2021, eliberată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC),
Adeverință de participare la webinarul despre colaborare și

bune practici “Cum contribuim la

educație?”, organizat de Școala de Valori, în data de 14 decembrie 2021, Adeverință nr 4878/

7.01.2022 de participare la Simpozionul Național Educrates Inovație în Educație, ediția a VIII-a, din
17 decembrie 2021 cu lucrare în volumul colectiv cu ISBN NR 978-606-9086-10-0, Adeverință seria
90528822009X134261XSW2008 DIN 13.01.2022, privind publicarea în Revista online acadrelor
didactice a lucrării Pedagogiile alternative, ISSN 2393-0810, Acord de parteneriat nr CJ14-00026970
încheiat între Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”și JA România în vederea derulării programelor,
proiectelor și competițiilor naționale și internaționale Junior Achievement România în anul școlar
2021-2022, Adeverință nr. 5.75784 / 2022 eliberată de Fundatia pentru Știinte și Arte Paralela 45
privind utilizarea platformei COMPER ca bază de pregătire a elevilor pentru susținerea progresului
școlar și obținerea performanțelor școlare la matematică, la Concursul Școlar Național de Competență
și Performanță COMPER , concurs organizat în parteneriat cu M.E.N., Adeverință nr. 4.75778 / 2022
eliberată de Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45 privind implementarea proiectului național
Concursul Scolar National de Competenta si Performanta COMPER, la disciplina matematică,
Adeverință nr. 3.75773 / 2022 eliberată de Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45 privind obținerea
performanțelor deosebite în pregatirea elevilor participanți la disciplina matematică, la Etapa I a
Concursul Școlar Național de Competenta și Performanța COMPER, ediția 2021-2022, Adeverință nr.
2.75772 / 2022 eliberată de Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45, privind calitatea de membru al
Comisiei de evaluare, la Etapa I a Concursului Școlar Național de Competenta si Performanța
COMPER, ediția 2021-2022, concurs organizat în parteneriat cu M.E.N, la disciplina matematică,
Adeverință nr. 1.75769 / 2022 eliberată de Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45, privind calitatea
de membru al Comisiei de organizare, editia 2021-2022, la Etapa I a Concursului Scolar National de
Competenta si Performanta COMPER" concurs organizat in parteneriat cu M.E.N, la disciplina
matematică, Adeverință nr. 1.75791 / 2022 eliberată de Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45,
privind calitatea de membru al Comisiei de organizare, ediția 2021-2022, la Etapa I a Concursului
Școlar Național de Competenta și Performanța COMPER", la disciplina Limba și literatura română,
Adeverință nr. 2.75794 / 2022 eliberată de Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45, privind calitatea
de membru al Comisiei de evaluare, la Etapa I a Concursului Școlar Național de Competenta și
Performanța COMPER, ediția 2021-2022, la disciplina limba și literatura română, Adeverință nr.
3.75796 / 2022 eliberată de Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45, privind obtinerea de
performante deosebite in pregatirea elevilor participanti la disciplina limba și literatura, la Etapa I a
Concursul Scolar National de Competenta si Performanta COMPER, editia 2021-2022, Adeverință nr.
4.75797 / 2022 eliberată de Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45 , privind calitatea de partener la
implementarea proiectului national Concursul Scolar National de Competenta si Performanta
COMPER , concurs organizat in parteneriat cu M.E.N., la disciplina limba și literatura română,
Adeverință nr. 5.75798 / 2022 eliberată de Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45, privind utilizarea

platformei COMPER ca bază de pregătire a elevilor pentru susținerea progresului școlar și obținerea
performanțelor școlare la limba și literatura română, la Concursul Scolar National de Competenta si
Performanta COMPER , concurs organizat în parteneriat cu M.E.N. La Concursul Școlar Național de
Competență și Performanța COMPER, la limba și literatura română, elevii clasei pregătitoare B,
coordonați de Cucoș Liliana-Gabriela, au obținut 5 premii I, 4 premii II, 5 premii III.
La Concursul Școlar Național de Competența și Performanța COMPER, la disciplina
MATEMATICA, elevii clasei pregătitoare B, coordonați de Cucoș Liliana-Gabriela, au obținut 7
premii I, 2 premii II, 2 premii III, două mențiuni. Implementarea proiectului educațional extracurricular
nr 6207 din 8.12.2021, „Dimineți de basm la bibliotecă”, în colaborare cu Biblioteca Colegiului de Artă
“Ciprian Porumbescu”. Implementarea proiectului educațional extracurricular „Eminescu la ceas
aniversar”, în colaborare cu Biblioteca Colegiului de Artă “Ciprian Porumbescu”.
În perioada 20 septembrie -10 decembrie 2021, prof. Mitu Daniela a urmat cursul intensiv de
Educație Digitală organizat de Asociația Techsoup cu sprijinul Google.org[prin Fundația Tides] și SAP
România. A urmat programul de formare continuă ,,Managementul carierei și dezvoltării
personale''organizat de către Asociația Didakticos Timișoara, derulat în perioada 8 noiembrie17decembrie 2021. De asemenea a participat la Simpozionul Național Educrates ,,Inovație în
educație'', organizat de Editura Edu și Asociația Educrates în parteneriat cu Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie din Tg. Mureș și Colegiul Național ,, Alexandru Papiu Ilarian'' Tg.
Mureș.
Străchinescu Mariana profesor învățământ primar la clasa pregătitoare A,Semestrul I a debutat cu
evaluările inițiale în urma cărora a stabilit activități remediale cu elevii pentru a rezolva diferite
deficiențe, urmare a activității online din anul precedent. În luna octombrie a organizat Festivalul
Toamnei -concurs în care copiii au avut ocazia să lucreze pe echipe pentru decorarea clasei. Tot în luna
octombrie a organizat activități cu prilejul Zilei Educației în care elevii au putut fi profesori pentru o
zi. În luna decembrie elevii au participat la activități educative cu prilejul Zilei de 1 Decembrie și a
organizat o serbare cu tema Iarna-anotimpul bucuriilor pe care a înregistrat-o și a distribuit-o
părinților. A realizat un parteneriat cu Smart Edu Publishing organizator al Concursului Național
Academia Junior. Elevii clasei a doua au participat la acest concurs unde au obținut punctaje bune și
foarte bune fiind premiați cu premii și mențiuni. Împreună cu elevii clasei a doua a participat la
Campania umanitară Cu un glob mă poți ajuta să merg din nou . Copiii au pictat globuri pe care le-au
valorificat, iar banii obținuți s-au donat .
Puiu Loredana, profesor învățământ primar la clasa a II-a la începutul anului școlar a aplicat și
interpretat teste predictive, teste iniţiale, de progres şi finale cu specificarea obiectivelor de evaluare
urmărite, iar prin valorificarea rezultatelor a asigurat o proiectare eficientă a curriculumului specific

clasei a II-a. A elaborarat documentele de proiectare în conformitate cu cerinţele programelor şi ale
planurilor-cadru în vigoare. A asigurat latura aplicativă, practică regăsită în proiectare şi în deprinderile
şi priceperile propuse spre dezvoltare, ţinând cont de nivelul de dezvoltare intelectuală al elevilor.
Proiectarea didactică a fost fundamentată pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor,
asigurând şi caracterul aplicativ al proiectării curriculare. A selectat auxiliarele curriculare adaptate
profilului clasei. Accentul s-a pus pe calitatea informaţiilor şi nu pe cantitatea lor. S-a preocupat pentru
formarea şi dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă. Adaptarea la particularităţile grupului de elevi a
tuturor conţinuturilor învăţate a avut un caracter permanent. În proiectare am ţinut cont şi de
particularităţile specificului local, comunitatea şi elementele caracteristice ale locului natal, fiind cele
care au dat o notă definitorie în activitatea de zi cu zi şi în activitatea extracurriculară. Proiectarea
planificărilor a fost realizată cu ajutorul TIC. A realizat o bază de date personală care include teste, fișe
de lucru, activităţi extracurriculare, planuri de intervenţie personalizate, portofolii, clubul de lectură
etc. Din perspectiva principiilor de proiectare didactică, a proiectat activități suport pentru învățarea în
mediul online. De asemenea, a contribuit la realizarea unor forme de evaluare aplicabile on-line.
Valorizarea activităților prin realizarea unor filmulete, expoziții, exemple de bună practică. În munca
cu şcolarii, a îmbinat cerinţele planificării cu nevoile şi cu posibilităţile școlarilor din clasa pe care o
coordonez în măsura în care activitățile s-au desfășurat de acasă, în sistem online- platforme
educaționale, email, telefon. Din 11 martie 2020, din cauza implementarii stării de urgență, prin care
atât cadrele didactice, cât și elevii au fost nevoiți să rămână la domiciliu, activitățile educative s-au
susținut online, utilizând platforma GOOGLE CLASSROOM în combinație cu platformele educative
Wordwall, Jigsawplanet.com- unde am realizat resurse educaționale pe conținuturile de învățare
abordate, Mozaik, Twinkl.com, Intuitex, didactic.ro, etc – resurse educaționale folosite cu și fără
modificări, utilizate în special în consolidarea și testarea de cunoștințe. Platforma CLASSROOM MEET permite conferințe susținute în timp real, astfel încât implicarea elevilor a fost mare, feedbackul fiind unul pozitiv.S-a implicat

în proiectarea activităţilor extracurriculare şi parteneriate

educaţionale la nivel de unitate şcolară, de judet. A realizat activităţile extracurriculare pe baza
documentelor proiective ale unităţii de învăţământ. A asigurat participarea grupurilor-ţintă şi realizarea
activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite: 5 octombrie-Ziua Educației; Toamna în clasă
și în școala noastră!; Ziua națională a Romaniei-1 Decembrie; Vin sărbătorile!; Mihai EminescuLuceafărul poeziei românești!; Concurs scolar,,Micii Olimpici”. A utilizat mijloacele existente în
şcoală (sala de clasă, bibliotecă, etc.) în vederea optimizării activităților didactice-inclusiv resurse TIC.
A selectat judicios auxiliarele pentru nivelul formabililor. A utilizat probleme/teme/experimente
formulate în auxiliarele didactice. A utilizat eficient resursele materiale din scoală în vederea
optimizării activităților didactice-inclusiv resurse TIC (calculator, videoproiector). A organizat și

desfășurat activități didactice, curriculare si extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și online. A
stabilit variate tipuri de evaluare: iniţială, continuă, sumativă, interevaluare, autoevaluare. A fixat şi
utilizat instrumentele de evaluare specifice. A apreciat şi valorificat rezultatele evaluării prin diverse
recompense stimulative. A valorificat evaluarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor, implicându-i în
procesul educative. A comunicat facil şi la timp rezultatele testelor. A realizat si aplicat instrumente de
evaluare a activității online,am valorificat rezultatele evaluării si am oferit feedback fiecărui elev. A
desfășurat parteneriate cu Editura Edu, ,,In asteptarea lui Mos Craciun”,, Eminescu, la ceas aniversar”.
A colaborat cu comunitatea locală, cu agenţi economici, cu părinţii, cu factorii de cultură, etc. Am
respectat programul de lucru, toate atribuţiilor prevăzute în fişa postului, am realizat portofoliul
personal şi l-am actualizat periodic, am respectat ordinele şi legile în vigoare, regulamentul şcolii,
termenele de execuţie, am raportat corect datele şi informaţiile solicitate de comisiile din scoala, am
respectat procedurile de securitate a muncii şi de PSI și am semnat documentele privind PSI şi protecţia
muncii, am colaborat permanent cu părinţii etc. A implicat majoritatea elevilor în activităţi
competiţionale care să pună şcoala într-o lumină favorabilă şi să promoveze instituţia. A promovat
imaginea şcolii prin rezultatele bune şi foarte bune ale elevilor la concursuri, prin activități
extracurriculare desfășurate conform planificării, prin încheierea de parteneriate educaționale.
Doamna Raicu Adina profesor învățământ primar la clasa aIV-a A, a organizat o activitate de
voluntariat " Copil ca tine sunt și eu" în localitatea Hiliseu Horia. A dăruit "bucurie" la 29 de copilași,
iar în decembrie a desfășurat o activitate online " Altfel de colind".
Doamna Sandu Maria profesor învățământ primar la clasa a III-a B, a participat la acţiuni de
voluntariat, însoţită de întocmirea documentaţiei specifice organizării şi desfăşurării acţiunilor
extracurriculare concretizate prin rapoarte, procese verbale, acorduri de parteneriat cu numeroase şcoli
din alte judeţe şi continuarea colaborării cu acestea . A organizat și desfășurat activități cu caracter
școlar și extrașcolar : “Sună clopoţelul”- 13 Septembrie 2021, ”Educație de excepție”- septembrie –
2021, Concurs Internațional de Fantezie și Îndemânare ”Culorile Toamnei”,ediția a XVI a,cuprins
în CAEN 2020, Anexa 8, poziția 3.- 31 octombrie 2021, „Drepturile noastre, dar și ale voastre!”; Ziua
Armatei Române- octombrie 2021, 5 Octombrie 2020 -Ziua Mondială a Educației, ”World Teachers
DAY, Journee Mondiale des enseignants”- 5 octombrie 2021, Concursul Comper CLR și MEM,
Concurs Național, Paralela 45- Ianuarie 2022, Concursul ”Academia Junior„ înscris în CAER 2020
poziția CAER 594 - octombrie 2021, Drepturile copilului - octombrie 2021, 19 noiembrie –Ziua
Internațională de prevenire a abuzului asupra copilului - noiembrie 2021, Activitate – Cerc
pedagogic -Dezbatere în demersul didactic SINCRON și ASINCRON în predarea online noiembrie 2021, Proiect Interdisciplinar cu Participare Internațională ”Micii Olimpici”, Etapa Inițială,
cuprins in CAER 2020, poziția 1100- noiembrie 2021, a participat și publicat lucrări în cadrul

Simpozionului Național Educrates ”Inovație în educație”, ediția a VIII a, 2021- decembrie 2021, ”Vin
sărbătorile, vin curând”- decembrie 2021, a publicat teste de Evaluare sumativă, Inițială, Proiecte de
lecție alte m.d.pe www.didactic.ro /Intuitext cu titlul ”Cum arată Iarna?”- decembrie 2021- ianuarie
2022.
În cursul semestrului I al anului școlar 2021-2022, doamna Chiriliuc Oana, profesor pentru
învățământ primar la clasa a IV-a A, a derulat activităţi didactice, școlare și extrașcolare, preocupânduse cu seriozitate de pregătirea elevilor clasei pe care a îndrumat-o, urmărind proiectarea eficientă a
curriculumului, realizarea activităților didactice, evaluarea rezultatelor învăţării, managementul clasei
de elevi, managementul carierei și dezvoltării profesionale, promovarea imaginii unităţii de învăţământ.
În munca de la catedră a îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu
posibilitatile copiilor din clasa

pe care a condus-o. A comunicat cu promptitudine rezultatele

evaluărilor, atât elevilor mei, cât și părinților acestora. A realizat notarea ritmică a elevilor, în
conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în vigoare. A ţinut o strânsă legătură cu
familiile elevilor, informându-i şi având un dialog constructiv.
Activitățile extracurriculare desfășurate de doamna prof. Chiriliuc Oana au fost următoarele:
,,Clasa noastră, oglinda noastră”, ,,Poveste de toamnă” – expoziție de pictură / creații literare Activitate derulată în parteneriat cu biblioteca școlii, ,,Hai în Bucovina!”- Proiect realizat cu ocazia
Zilei Bucovinei-28 noiembrie 2021, ,,Crăciun de poveste”- activitate dedicată Crăciunului.
Concursurile școlare desfășurate au fost:Concursul ,, Micii Olimpici”- Etapa inițială- 4 Premii II, 4
Mențiuni, Concursul ,,Academia Junior”- Etapa I- 8 Premii I, 6 Premii II, 3 Mențiuni. De asemenea,
doamna prof. Oana Chiriliuc a încheiat Parteneriat cu Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45 ce
coordonează Centrele Pilot de Învățare și Evaluare COMPER; Parteneriat cu Editura STAR KIDS
S.R.L, în vederea organizării Proiectului Interdisciplinar cu Participare Internațională ,,Micii
Olimpici”, pe poziția 1100( Anexa nr.2 la OMEC nr.5.597/2019) și a publicat ,,Un studiu privind
atitudinea educatorilor față de comunicarea eficientă în relațiile educative” lucrarea fiind publicată
în volumul colectiv având ISBN nr. 978-606-9086-10-0( 17 decembrie 2021). A participat la
Conferința Internațională ,,Învățarea prin joc”- Soluții inovatoare în educație”, ediția a V- a, 16
decembrie 2021, 14 ore de curs și aplicații în format eLearning și Webinar.
A participat la Simpozionul Național Educrates „Inovație în educație”( ediția a VIII- a, din 17
decembrie 2021, lucrarea fiind publicată în volumul colectiv având ISBN nr. 978-606-9086-10.
Activitatea catedrei Învățătorilor în semestrul I al anului școlar 2021-2022 a fost bogată și
complexă, cu o tematică stabilită la începutul anului școlar prin Planul Managerial al catedrei, dând
astfel dovadă de predictibilitate, responsabilitate și devotament față de actul didactic propriu-zis.

CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

În semestrul I al anului școlar 2021- 2022, 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, toate acestea în contextul provocărilor
impuse de noile realități, școala hibrid și predarea online.
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 I al anului școlar 2021/ 2022. Lecțiile
desfășurate de profesoarele de limba română au avut un caracter dinamic și modern, bazându-se pe
metode și mijloace active de predare-învățare, fiind în același timp adaptate predarii online.
Componenta evaluativă a fost urmărită de-a lungul întregului semestru, prin notare ritmică și
modalități alternative de evaluare. În urma evaluărilor initiale s-au realizat planuri de măsuri remediale,
menite să eficientizeze pregătirea pentru examene, atat în online, pe platforma Classroom, cât și fizic,
la școală.
De asemenea, s-au realizat activitati de lucru diferentiat cu elevii care prezinta CES (clasa a
VIII-a A, Maftei-Toma Ianis-Bogdan, prof.Dana Trocin, Iasir Caruceriu si Elena Ursan, VII B, prof.
Liliana Balan), Ignea Robert Alin (prof Manuela Musca).
Dezvoltarea competențelor de lectură a constituit o altă prioritate pentru catedra de limba și
literatura română și în semestrul I al anului școlar 2020/ 2021. În acest sens, au continuat oline
proiectele cercurilor de lectură începute în anul scolar anterior, Livrovorii (prof. coordonator Liliana
Balan) și Aripi de cuvinte (prof. Dana Trocin). De Ziua Culturii Naționale au realizat momente

comemorative dedicate lui Mihai Eminescu doamnele prof. Liliana Balan, Anca Varga, Dana Trocin,
Musca Manuela.
De asemenea, dna. prof. Dana Trocin în cadrul proiectului de activitate extrașcolară Ziua
Mondială a Educației- a coordonat recitări de poezie, prezentarea unor creații personale, concursuri, în
colaborare cu d-na prof.Iulia Buraciuc și d-na bibliotecar Alina Papuc. Pe data de 3 decembrie 2021,
dna profesor Manuela Musca a participat la o activitate realizată în colaborare cu Biroul de Siguranță
Școlară, reprezentat de comisar Mărioara Nica, activitate cu tema „Prevenirea violenței și creșterea
siguranței școlare”. La activitate au participat elevii claselor a VII-a împreună cu profesorii diriginți și
consilierul școlar.
Pentru elevii claselor terminale s-au realizat ore de pregatire suplimentara, in vederea sustinerii
examenelor de evaluare nationala si bacalaureat (prof. Dana Trocin si Balan Liliana, clasa a opta, prof.
Liliana Balan, Anca Varga, Sabina Roman, clasa a douasprezecea)
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.
Prin activitatea desfășurată, membrii catedrei de limba și literatura română au demonstrat că
sunt interesați să aplice metode şi strategii didactice care vizează stimularea creativităţii, centrarea
demersului instructiv-educativ pe elev și învăţarea interactiv-creativă, reusind, in mare masura sa
depaseasca provocarile impuse de noile realitati educationale

CATEDRA DE LIMBI MODERNE
În urma analizei activităţii Catedrei de Limbi moderne, s-a constat că membrii catedrei de limbi
moderne au desfăşurat, în semestrul I, o activitate susţinută, în conformitate cu programa şcolară, cu
planul managerial al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, precum şi cu recomandările pe linie de
specialitate. Deși activitatea didactică s-a defășurat în context pandemic, în ciuda dificultăților sanitare
inevitabile, 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.
Și în acest semestru au fost exploatate, de la aplicații simple pentru comunicare asincronă de
grup, precum Whatsapp, Facebook messenger, la aplicațiile pentru comunicare sincronă, în grup, prin
apeluri video/ videoconferințe - Zoom, Meet, Skype. Toți elevii și profesorii au accesat Platforma de
e-learning - Google classroom și toate lecțiile se desfășoară pe această platformă.
Au fost exploatate cu ușurință, la lecții, manualele digitale de pe site-ul manual.edu.ro (la
clasele la care există aceste manuale). De asemenea, au fost exploatate resurse educaționale deschise,
conținuturi digitale, biblioteci online, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps.Unii profesori de
limbi moderne au derulat activități didactice colaborative prin intermediul eTwinning, precum și
platformele specializate de e-learning precum Kahoot, Edmodo, Padlet, Mentimeeter.
Activitatea de perfecționare a cadrelor didactice ale comisiei limbi moderne a fost continuată
cu succes și în acest semestru, participând la activitățile de specialitate, solicitările din partea școlii și
a Inspectoratului școlar Suceava. În acest context, profesorii de limbi moderne, metodiști în cadrul IȘJ
Suceava, prof. Bejinaru Alexandra, Munteanu Petronela, Arotăriței Monica, Dăscăliuc Anca și Hisem
Gabriela au efectuat inspecțiile conform deciziilor primite, și au participat la comisiile la care au fost
solicitați (profesori asistenți in cadrul comisiei Concursului pentru ocuparea functiilor de director si
director adjunct). În raportul individual prezentat de profesorii de limbi moderne au fost menționate
activități de specialitate relevante ce vor fi menționate mai jos.
Prof. dr. Munteanu Maria Petronela a derulat activități de specialitate, în calitate de profesor
limba franceză, membru al Consiliului Consultativ IȘJ al disciplinei limba franceză, profesor metodist,
profesor abilitat evaluator DELF, profesor formator în echipa pedagogică a Alianței franceze Suceava.
Activitatea derulată a vizat și în acest semestru: continuarea proiectelor în derulare, asigurarea
condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor propuse, participarea la mobilitățile virtuale și fizice,
exploatarea oportunităţilor apărute în cadrul Erasmus+, încheierea de noi parteneriate cu alte instituţii
şi organizaţii europene, precum și promovarea imaginii şcolii prin diseminarea activităţilor desfăşurate
de profesorii şcolii. În perioada 6-8 octombrie 2021 a participat la activitățile organizate sub egida „La
rentrée francophone”, desfășurate în sistem hibrid, de către Alianța Franceză din Suceava, în

parteneriat cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), cu sprijinul Centrului Regional
Francofon pentru Europa Centrală și Orientală (CREFECO) și în colaborare cu Delegația generală
Valonia-Bruxelles la București, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Casa de Cultură a
Studenților, Centrul de Reușită Universitară, Inspectoratul Școlar Județean, Școala generală nr.1,
Asociația Română a Profesorilor Francofoni și Velvetique Communication Boutique.
În perioada 9-17 octombrie 2021, doamna Munteanu Petronela a participat la Stagiul de
formare în teatru francofon „ Călătorie în lumea emoțiilor teatrale”, la Teatrul Municipal „Matei
Vișniec”, organizat de Alianța Franceză din Suceava și Centrul de Reușită Universitară al Universității
„Ștefan cel Mare”, în parteneriat cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, Asociația Română a
Profesorilor Francofoni (ARPF) Suceava, Inspectoratul Școlar Județean și Casa de Cultură a
Studenților,
De Ziua Europeană a Limbilor, prof dr. Munteanu Petronela împreună cu dr. Adj. Prof. Istrate
Elena au coordonat evenimentul Euphonies francophones, în parteneriat cu Alianța Franceză din
Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” spectacol dedicat și Zilelor Teatrului Municipal „Matei
Vișniec” – 6 ani de teatru la Suceava. Pe 21 noiembrie a participat la webinarul internațional francofon
„Marmites francophones” și la webinarul „La francophonie touristique dans le département de
Suceava”, coodonator Pascal Garnier, France. În data de 21 decembrie, doamna Munteanu Petronela a
participat la webinarul francofon „La mimo-gestuelle et la fréquentabilité au cœur des interactions
communicatives à Suceava : circuler dans un espace francophone multilingue”.
În calitate de coordonator al parteneriatului de schimb interșcolar Erasmus+ K229, Juliet,
Women Open to Moder European Nation, alături de alte 5 școli europene din Finlanda, Portugalia,
Italia și două școli din Franța, a derulat activități specifice de implementare a acestuia.
În perioada 17 – 21 decembrie a participat la Mobilitatea „Întâlnire Internațională a
Coordonatorilor de proiect”, Cerignola Italia, în cadrul Erasmus+ K2 „Juliet - Women Open to
Modern European Nations”. A coordonat elevi la Virtual Meeting cu elevii din țările partenere în
cadrul proiectului derulat pe platforma Etwinning, Twin Space, (Women Open to European Modern
Nations). A diseminat în presa locală a activităților derulate în cadrul proiectelor europene coordonate.
Prof. dr. Petronela Munteanu a parcurs în acest semestru Programul de formare PROF I - Mentorat
de cariera didactica, (120 de ore – 30 de credite profesionale transferabile), implementat, de 4
universitati partenere Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Transilvania din Brasov,
Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Universitatea de Medicină, Farmacie, Stiințe si
Tehnologie „George Emil Palade” din Tg. Mureș.

Prof. Gabriela Hisem a organizat activitățile European Day of Languages, 26 septembrie 2021
(cu clasele V-VIII) și Ziua Europeană a Limbilor, eveniment organizat în colaborare cu Alianța
Franceză și Teatrul „Matei Vișniec” Suceava.
Prof. Anca-Viviana Dăscăliuc 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 „Another Kind of
Christmas”. 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 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 semestru.
Prof. Monica-Petruța Arotăriței, profesor de limba engleza în cadrul Colegiului de Artă „Ciprian
Porumbescu” Suceava, absolventa a Universității Ștefan cel Mare Suceava, Facultatea de Litere,
specializarea Engleză- Franceză, (membră a Asociației “Silvia Manoliu Association for Anglophone
Studies” din cadrul USV Suceava și a AESV- Asociația Educatorilor Suceveni), profesor metodist al
ISJ Suceava. La nivelul școlii a participat la activitați legate de Ziua Europeană a Limbilor ( concursuri,
chestionare, dezbatere, vizionare de film), “September 26, 2021- Celebrating the European Day of
Languages”, proiect educational. A încheiat un protocol de colaborare cu doamna consilier școlar, prof.
Popescu Nicoleta. De asemenea a coordonat activitate în parteneriat cu IPJ Suceava-„Fara Bullying
SE POATE!”, desfășurată în 2 decembrie 2021, a participat la activitatea în parteneriat cu IPJ Suceava„Atingeri nedorite”-06 ianuarie 2022, la parteneriatul cu IPJ Suceava „Perfectionare, cooperare si
prevenire în lupta impotriva criminalitatii informatice”-13 ianuarie 2021, parte din proiectul RO
CYBEREX, a participat la activitatea în parteneriat cu Salvati Copiii „Educatia sexuala”. Doamna
profesoară este membră a Comisiei privind violenta psihologica – bullying din școală. La nivel local a
participat la cercul pedagogic al profesorilor de limba engleza la Colegiul Tehnic “Petru Musat
“Suceava cu tema “Teaching ESP To vocational students”, sistem webinar, iar la nivel județean este
voluntar în cadrul asociatiei Biosilva., voluntar alorganizatiei “Salvati Copiii”, membru al Comitetului
executiv la nivel de filiala judeteana. A luat parte alaturi de elevii clasei a XIa B la campania “Let’s do

it Romania, judetul Suceava “2021. A desfășurat Proiectul educational “Ziua Europeană a LimbilorAlice in the mirror/ Alice en miroir” din 27 septembrie 2021 în parteneriat cu Liceul Tehnologic “Iorgu
Vârnav Liteanu, Liteni. Doamna profesoară Arotăriței Monica a îndeplinit atribuția de profesor asistent
în cadrul comisiei Concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct. De asemenea,
în parteneriat cu IPJ Suceava si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Suceava pentru sustinerea si
incurajarea educatiei nonformale, Webinar si workshop “Interactive Online Teaching”, 8 decembrie
2021, organizator Twinkle Star.
La nivel național a încheiat un parteneriat cu Asociația eLiberare cu sediul în București pentru
a accesa resurse legate de victimele traficului de persoane, a incheiat un parteneriat cu Junior
Achievement Romania pentru a implementa în cadrul orei de dirigenție doua programe „Educație
pentru sănătate” și „ JA Stem”. A participat la Proiectul Erasmus Days- 14- 16 octombrie 2021,
eveniment online, la Workshop online “Instrumente digitale si metode active participative in
contextual proiectelor Erasmus”, organizator Scoala Gimnaziala nr 7, Galati- 9 septembrie 2021, a
participat la ateliere de formare în educatia parentală cu tema “Dependenta de substante la
adolescenti”, organizator Federatia Organizatiilor neguvernamentale pentru Copii. A participat la
conferinta finala a proiectului “Scoala pregăteste cetăteni activi”, finantat de granturile SEE 20142020, 12 octombrie 2021, organizator CCD Timis. A participat la conferinta nationala “Profesor, o
meserie pentru viitor”, 5 octombrie 2021, organizator CCD Bucuresti, Webinar “Parintii, adolescentii
si alcoolul”, organizator Asociatia Preventis, Cluj Napoca, Webinar “Parintii, adolescentii si jocurile
video”, organizator Asociatia Preventis, Cluj Napoca. 7 decembrie 2021, atelierul de formare in
educatia de mediu prin film documentar, organziator Asociatia Bloc Zero, 8 ore formare, 9-10
decembrie 2021, conferinta nationala 2021 “Captiveaza prin educatie “- 18 noiembrie 2021,
organizator Asociatia Teatrul Vienez de Copii. Doamna profesoara a publicat articol “Predarea limbii
engleze in secolul XXI” in Revista nationala “Calitate și performanta în scoala românească” editia a
IIa , CCD Teleorman. A participat la Simpozion National “Educatie Europeana în școala noastră” cu
lucrarea intitulata “Educatie Europeana prin proiecte Erasmus”; 16 octombrie 2021, în cadrul
manifestarilor “Erasmus Days” a participat cu lucrarea la Simpozionul National Educrates, “Inovatie
în Educatie”; 17 decemrie 2021, a participat la Cursul online “Profesor real intr-o scoala virtuala” ,
decembrie 2021, organizator Salvati Copiii, 40 ore de formare.
La nivel international a coordonat proiectul Erasmus “Friend me, don’t bully me” proiect
finantat de Uniunea Europeană. În perioada 27.09- 01.10 2021 a participat la mobilitatea din Eskisehir,
Turcia. De asemenea, doamna prof. coordonează proiectul Erasmus “Mozaic Art: each mosaic has a
story to tell ”, proiect finantat de Uniunea Europeană, iar în perioada 09- 14.12 2021 a participat virtual
la mobilitatea din Zychlin, Polonia. A depus proiect pentru finantare Erasmus – “Digitally Ready

Generation for the Labour Market”, a participat la cursul “Embracing Language Diversity in your
classroom 2021 Edition” din 20.09-27.10.2021, organizator School Education Gateaway, Directorate
General for Education and Culture of the European Commission, 25 ore; la cursul “Curriculum
making in the European Education Area: the contribution of eTwinning to Initial Teacher
Education”; în 15- 29 noiembrie 2021, a participat la Webinarul “Comic for Inclusive language
education “; în 8 decembrie 2021, la Webinarul- “Teacher Development seminar”, organizator
Cambridge University Press, la Webinarul “Looking back to look ahead, Language teaching
experiences during Covid 19”, 5 octombrie 2021, organizator British Council, Webinar “Teaching the
Whole Student”, 2 noiembrie 2021, Webinarul “5 Speaking activities your students will love”, 18
noiembrie 2021, organizator Education Global, Webinar “Teacher Development Seminar”, 19
noiembrie 2021, organizator Cambridge University Press. A participat la conferinta internatională “EP
Skills-Training Rooms”, 27 noiembrie 2021, la European Sport School Day 2021, la “Cea mai mare
lecție despre vaccinare” – organizator Ministerul Educatiei si Unicef. A participat la evenimentul de
diseminare din cadrul proiectului „Changing Lives by Community Engagement”, 3 decembrie 2021,
European Strategic Consulting. A participat la urmatoarele proiecte E-twinning: “Picture in Music/
Muzikteki Resim”, “My Art School”, LET'S TACKLE WİTH DROPOUT BY EXCHANGING
GOOD PRACTISES, Break the silence! Stop bullying today!, “F.A.L.L.- Festivalul autumnal de
limba și literatura, editia a IV a, 2021.
Profesor Bejinaru Alexandra a urmat cursul de perfecționare „Managementul carierei si
dezvoltarii personale" , desfășurat în perioada noiembrie-decembrie 2021.

Așadar și în semestrul I al anului școlar 2021-2022, se remarcă faptul că profesorii de limbi
moderne s-au adaptat contextului pandemic, s-au implicat în activitățile de perfecționare, consfătuiri
didactice, ședințe de catedră, cercuri pedagogice, ședințe la ISJ cu profesorii metodiști, inspecții
metodice curente și speciale. La nivelul catedrei de limbi moderne există interes constant în promovarea
şi încurajarea activităţilor în echipă, în formarea unei culturi organizaţionale care să stimuleze
comunicarea, performanța școlară, inovația și, prin calitatea activităților desfășurate la nivelul catedrei,
se demonstrează flexilibilitate, corectitudine, probitate morală și profesională.

CATEDRA OM ȘI SOCIETATE
În semestrul I din anul şcolar 2021-2022 activitatea Catedra Om și Societate s-a desfăşurat conform
Planului Managerial, având ca obiective principale asigurarea calităţii, asigurarea condiţiilor de dezvoltare
personală şi profesională a elevilor, formarea continuă a cadrelor didactice şi obţinerea de performanţe şcolare.
La începutul anului şcolar au fost alese manualele şcolare necesare fiecărei discipline.Membrii comisiei au
întocmit planificările anuale şi semestriale conform programelor şcolare aflate în vigoare. Planificările
calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare au fost elaborate avându-se în vedere promovarea şi
încurajarea învăţării centrate pe elev şi a învăţării prin metoda proiectului, pentru a creşte gradul de implicare
a elevilor în activităţile sugerate de programă, oferindu-se posibilitatea unei abordări flexibile şi deschise a
elementelor de conţinut, astfel ca, majoritatea cunoştinţelor să fie înţelese şi asimilate în clasă;
Deoarece stilurile de învăţare a elevilor diferă, a fost stabilită o gamă variată de strategii didactice, de metode
şi materiale didactice petru optimizarea predării şi evaluării. Materia a fost parcursă ritmic, conform
planificărilor alcătuite de fiecare profesor la disciplina predată. Pentru a avea rezultate bune la examenul de
bacalaureat, a fost alcătuit un grafic de pregătire suplimentară a elevilor claselor a XII-a la disciplinele din
cadrul comisiei: istorie, geografie, logică, filosofie, psihologie. S-a urmărit educarea elevilor în spiritul
respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, stimularea capacităţilor intelectuale, a
disponibilităţilor afective, participarea lor activă, conştientă şi responsabilă la propria formare.
Avându-se în vedere contextul general, desfăşurarea orelor și în mediul online, Catedra „Om și societate”
a utilizat eficient a resursele materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice,
a organizat și desfășurat activitățile didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în
mediul online, a utilizat resurse educaționale deschise, aplicații online, a creat și susținut sesiunile de învățare
pe platforme educaționale şi a utilizat diverse instrumente de evaluare, inclusiv a celor din online, asigurând
transparența criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare. Activitățile
metodice desfășurate la nivelul catedrei sunt detaliate, după cum urmează
Profesorii de istorie, Gavrilovici - Bilan Liliana – Doinița și Gorea Petru, au organizat activitatea de
perfecționare prin cerc pedagogic, desfășurată în data de 25.11.2021 la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”
Suceava; prof. Gavrilovici - Bilan Liliana – Doinița, a prezentat materialul Repere metodologice pentru
aplicarea curriculumului la clasa a IX-a, în anul școlar 2021-2022, ISTORIE și a prezentat un demers didactic
pentru a evidenția Relația conținuturi-competențe specifice în abordarea programei școlare de clasa a IX-a, iar
prof. Gorea Petru a prezentat lucrarea Mesaje din trecut de Dragoș Olaru. Prof. Corniciuc Marius a susținut o
lecție deschisă cu tema "Planul de afaceri" în data de 3.11.2021.
Membrii Comisiei au utilizat resursele educaționale propuse de ME pentru continuarea învățării în
mediul online la toate clasele din încadrare. Prof. Popescu Nicoleta pregătește elevii în vederea susținerii
examenului de bacalaureat la Psihologie, 90 min sapt, pe googlemeet.

Prof. Ţolca Doiniţa a participat la programul de formare continua - " Managementul carierei si
dezvoltarii personale" - noiembrie-decembrie 2021. Prof. Ţolca Doiniţa și prof.Gavrilovici - Bilan Liliana –
Doinița au participat la activitățile Un Craciun pentru toți -9 decembrie 2021, Ascultăm și desenăm - 16
decembrie 2021 în cadrul proiectului de voluntariat " Voluntari în sprijinul comunității". Prof. Gavrilovici - Bilan
Liliana – Doinița a colaborat cu Asociația eLiberare în cadrul programului educațional de prevenire a traficului
de persoane 2021-2022. Prof. Gorea Petru a participat la - Vernisajul expoziție - Povestiri din Holocaust . Istorii
locale , 4 decembrie 2021,iar Prof. Rusu Ciprian și prof. Munteanu Anamaria au coordonat activitățile în cadrul
programului național "Biblia călătoare", 23 noiembrie, grupul țintă fiind clasa a IX a.

CATEDRA MATEMATICĂ-TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Membrii comisie metodice de matematică și tehnologia informației s-au adaptat situației actuale
create de pandemia de coronavirus și au încercat să atingă obiectivele propuse. Activitatea la nivel de
catedră și de comisie metodică s-a desfășurat conform planului managerial stabilit la început de an
școlar. Profesorii din catedra de matematică și tehnologia informației 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, informatică și TIC și prelucrarea computerizată a
imaginii plus 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; realizarea de către toate cadrele didactice din comisie a unor
modele de fișe de lucru, teste însoțite de bareme de evaluare și notare; realizarea unei monitorizări
permanente a progresului elevilor la matematică și tehnologia informației și a comunicării prin
administrarea periodica a testelor de progres; realizarea activităților metodice propuse conform
programelor stabilite pentru primul semestru prin sistemul online. Profesorii din catedră au participat,
fără excepție la Cercurile Pedagogice desfășurate online în semestrul I.
Doamna profesoară Grădinariu Isache Ionela Alina a colaborat cu Asociația eLiberare în cadrul Program
ului educațional de prevenire a traficului de persona 2021-2022. A coordonat proiectul de educaţie emoţională
„Simt și acționez sănătos” și proiectul de educaţie parentală “Pot să fiu un părinte și mai bun”.A participat
cu elevii clasei a V a C, a VI a B la concursul de matematică LUMINA MATH. Doamna profesoară a participat

în calitate de voluntar în cadrul proiectului educațional-social ”Împarte - Educă - Donează”, în calitate
de partener în echipa de implementare al acestui proiect. .

Doamna profesoară Țibu Dana Cristina a susținut inspecţia finală pentru obţinerea gradului didactic
I, 22.XII.2021 și a desfășurat activitate de voluntariat în cadrul campaniei “ShoeBox – Cadoul din
cutia de pantofi”, desfășurată în colaborare cu AREAS, în decembrie 2021.
Doamna profesoară Runcan Lăcrămioara a participat împreună cu o parte din elevii claselor a X-a
D și a XI-a E la activitatea de ecologizare a zonei Parcului Șipote în rie în perioada vacanței a desfcadrul
acțiunii Lett Do It Suceava, activitatea desfășurată alături de alți voluntari. În luna octombășurat
activități de pregătire online a elevilor de clasa a VIII-a în vederea susținerii examenului de evaluare
națională din luna iunie. În luna decembrie a susținut inspecția specială la clasele VIII B, V B, VIII A
și X E în vederea obținerii gradului didactic II. A participat împreună cu patru elevi la Concursul
internațional LuminaMath, etapa județeană, unde eleva Budui Laura Ioana din clasa a VIII-a A s-a
calificat pentru etapa națională. Doamna profesoară s-a implicat împreună cu elevii și părinții clasei a
XI-a E în desfățurarea activității de voluntariat ,,Poveste de Crăciun” desfășurată la nivelul Colegiului,
s-a implicat în luna decembrie în activitatea de voluntariat adresată copiilor cu dizabilități de la centru
din Șcheia organizată de doamna prof. Ventoniuc Nicoleta. În cadrul parteneriatului încheiat cu
Biblioteca Județeană ,,I.G. Sbiera” Suceava a desfășurat săptămânal activitatea de voluntariat în cadrul
programului ,,Ajutor la teme”. Aceasta a constat în meditarea la matematică a unei eleve de clasa a XIa de la Centrul ,,Colț Alb”.
Domnul profesor Hrețcanu Ciprian Ionel a realizat cu clasa a X-a D activitățile ”Platforme
electronice pentru învățarea modernă”, în luna octombrie, și ”Impactul rețelelor de socializare în
societatea actuală”, în luna decembrie. În perioada 15 – 21 noiembrie 2021 a fost implicat împreună
cu alți colegi și elevi în atelierul de gătit ”Global cookbook” , desfășurat în cadrul săptămânii globale
a educației.

CATEDRA ȘTIINȚE-EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

În semestrul I, Catedra de Științe și Educație fizică și Sport și-a desfășurat activitatea pe cele patru
componente: curriculum, resurse umane, resurse materiale și dezvoltare comunitară. Toți membrii
comisiei au elaborat planificările anuale și calendaristice în conformitate cu programele școlară,
respectând corelarea conținuturilor cu competențele specifice, având în vedere și asigurarea
caracterului practic –aplicativ al proiectării curriculare. Membrii comisiei au aplicat testarea predictivă
la clasele inițiale de gimnaziu și liceu, rezultatele obținute au fost centralizate, analizate și au elaborat
un plan de măsuri remediale pentru fiecare disciplină. La toate disciplinele lecțiile au fost parcurse
conform programei școlare și planificărilor calendaristice, utilizându-se metode de predare - învățare –
evaluare activ participative, centrate pe elev. 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, filme documentare. Copiii au fost implicați

în diferite proiecte educaționale,

parteneriate și concursuri școlare. Progresul elevilor a fost monitorizat prin aplicarea periodică a
testelor de evaluare curentă și la sfârșitul semestrului s-a aplicat testarea sumativă.
Doamna profesoară de biologie, Ventoniuc Nicoleta, a participat la cursul de formare „Managementul
carierei și dezvoltării personale”, organizat de Asociația Didakticos Timișoara.. Doamna profesoară de educație
fizică și sport, Ghervan Oana, a participat în data de 07.10.2021 la cursul de formare cu tema ”Dependența de
substanțe, la adolesceți”, curs ce face parte din proiectul „Susținerea parentalității în scopul prevenirii
violenței și al consumului excesiv de alcool la adolescenți”, implementat de Federația Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Copii. Toți membrii comisiei au participat la Consfătuirile cadrelor didactice care au
avut loc la începutul anului școlar și la Cercurile pedagogice.. Toți membrii comisiei au urmărit utilizarea
eficientă a mijloacelor didactice existente și achiziționarea unora noi, conform cu bugetul alocat. S-a realizat
material didactic nou, planşe, au fost elaborate fișe de lucru și fișe de evaluare. Obiectivele urmărite au fost
deschiderea către comunitate, dezvoltarea și promovarea relației școală – comunitate, realizarea de parteneriate
cu comunitatea locală. Doamna profesoară Ventoniuc Nicoleta a încheiat un parteneriat cu Asociația Biosilva.
Doamna profesoară Ventoniuc Nicoleta și doamna profesoară de educație fizică și sport, Ghervan Oana, sau implicat în proiectul „Let’s Do It, România” din septembrie 2021. Doamna profesoară Ventoniuc Nicoleta a
coordonat acțiunea caritabilă „Daruri de Crăciun” - decembrie 2021, la care s–au implicat și doamnele profesoare
de educație fizică și sport, Petrovici Corina și Sasu Carmen. Doamna profesoară de educație fizică și sport,
Ghervan Oana, a participat în cadrul ”Săptămânii Europene a Sportului Școlar”, 23-30.09.2021, cu activități
sportive alături de elevii Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava. În perioada 26.09- 02.10.2021,
doamna profesoară Ghervan Oana a participat în cadrul proiectului european Erasmus+ „Friend me, don,t bully
me!”, în localitatea Eskișehir, Turcia, în calitate de profesor însoțitor.

CATEDRA DE STUDII TEORETICE ȘI MUZICĂ VOCALĂ
Activitatea catedrei de Studii teoretice şi muzică vocală s-a desfăşurat în conformitate cu programele
școlare în viguare și planificările aferente anului școlar în curs. Primul semestru a debutat la disciplina teorie,
solfegiu, dicteu cu selectarea materialelor care au fost folosite pentru grupele de începători (clasa a V- a și
clasa a IX-a, secția teoretică), dar şi pentru celelalte grupe în mod diferenţiat, pe nivele de pregătire.
Recuperarea și consolidarea cunoştinţelor din perioada întâlnirilor on-line, a constituit și continuă să fie una
dintre priorităţile catedrei.
În perioada 13-24 septembrie 2021 au avut loc evaluările iniţiale, conform metodologiei. Premergătoare
evaluărilor, au fost elaborate teste pentru fiecare clasă (excepţie au facut clasele de începători), pe nivele de
pregătire diferite, pe grupe de elevi, la disciplinele de specialitate: teorie, armonie, forme, canto clasic și popular,
inițiere vocală, ansamblu coral și istoria muzicii.
La disciplina teorie, solfegiu, dicteu, elevii din grupele de avansaţi şi începători au fost evaluați
corespunzător, iar domnii profesori au acordat o deosebită atenţie şi laturii practice. Prin urmare, alături de
cunoştinţele teoretice s-a insistat şi pe verificarea practică a elevilor. Au fost concepute astfel, solfegii la prima
vedere, exerciţii de auz intervalic şi armonic. La disciplinele armonie și forme muzicale, elevii au primit teme și
lucrări pentru analiza pe textul muzical, organizate gradual din punctul de vedere al dificultății, în funcție de
nivelul fiecărei grupe. Tot în luna septembrie, în cadrul catedrei, s-a propus tematica lucrărilor de atestare a
competenţelor profesionale, pentru clasa a XII -a, iar elevii şi-au ales lucrările şi profesorii îndrumători.
La concursul international ,,Da Capo’’, organizat on-line în perioada 25 septembrie-21 noiembrie,
elevele de la clasa de canto popular, îndrumate de doamna profesoară Anca Griga, au obținut următoarele
rezultate:
Secțiunea ,,Doină”: Premiul I-elevele Hasna Adriana, Jitariu Lavinia, Sauciuc Iuliana;
Premiul II-elevele Tucaliuc Irina și Vasilcovici Luiza;
Premiul III-elevul Ciocârlan Andrei;
Sectiunea ,,Cântec propriu-zis’’: Premiul I-elevele Doroftiesei Cristina și Vasilcovici Luiza.
Păstrând și în acest an tradiția, clasa de canto traditional a adus spiritul și bucuria sărbătorilor în sufletul
ascultătorilor prin prezentarea unei colinde tradiționale din Bucovina, creație a compozitorului și dirijorului,
George Sârbu. Astfel, doamna prof. Anca Griga a realizat acest proiect la care au participat, alături de dumneaei,
elevele:Țugui Casiana(clasa a IX-a), Tucaliuc Irina, Doroftiesei Cristina, Hasna Adriana, Ciocârlan Andrei
(clasa a X-a), Popescu Maria, Jitaru Lavinia (clasa a XI-a), Sauciuc Iuliana, Vasilcovici Luisa (clasa XII).
Întrega catedră a organizat în luna decembrie desfășurarea verificărilor aferente semestrului I. Rezultatele
elevilor au evidențiat în mare parte o pregătire consecventă, bazată pe rigorile impuse de studiul individual, atât
la specialitatea canto cât și la teorie, solfegiu, dicteu, aceasta din urmă considerată ca disciplină principală în

planul cadru. Bineînțeles că au existat și situații excepționale, în care unii elevi s-au situat la limita promovării
(la disciplina teorie, solfegiu, dicteu), acestora recomandându-se o abordare mai atentă a materialului solfegistic
și respectarea criteriilor de lucru stabilite la orele de curs.
La concertul ,,Daruri muzicale de Crăciun”, organizat la sala Auditorium ,,Joseph Schmidt”, a participat
grupul vocal de la clasa de canto popular, îndrumat de doamna profesoară Anca Griga, care a interpretat două
colinde autentice din zona Bucovinei.De asemenea, doamna profesoară Iulia Buraciuc a participat în calitate de
îndrumător cu eleva Luca Amalia.
Noul membru al catedrei, domnul profesor Anton Babiaș a participat în perioada premergătoare
sărbătorilor la diferite spectacole susținute alături de grupul vocal profesionist pop-opera, Dimma’S, în calitate
de membru: Concertul de Crăciun de la Casa de cultură din Siret, 18 decembrie, sau Concertele cu titlul „An de
an” din datele de 16 decembrie (Atrium USV) și 19 decembrie (Biserica romano-catolică Suceava).
La finele semestrului I, prof. Iulia Buraciuc a organizat corul "Vivat Musica", ce a interpretat lucrarea
"Heal the World", proiect on-line care s-a bucurat de un real succes. Totodată, a desfășurat activitățile ”O seară
de muzică” și ”Cor virtual Vivat Musica” din cadrul proiectului „Muzica la timpul prezent”, coordonat
împreună cu domnul prof. Ciprian Constandache.
În perioada 8.11-17.12 2021, domnul profesor Florin Griga a urmat programul de formare continuă,
intitulat ,,Managementul carierei și dezvoltării personale”, organizat de Asociația Didakticos Timișoara.
Chiar de la debutul primului semestru, membrii catedrei au utilizat platformele on-line, classroom și
google meet (când situația a impus acest lucru) , integrând tehnologia informării și comunicării în activitatea
de proiectare didactică. În același timp, s-au utilizat strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al
învățării și formarea competențelor specifice, formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea
formării/dezvoltării competenței de ,,a învăța să înveți”. Prioritară a rămas în continuare implicarea cadrelor în
realizarea calitativă a actului didactic, precum şi interesul major pentru ameliorarea eventualelor deficienţe.

CATEDRA DE PIAN

În semestrul I al anului şcolar 2020-2021, procesul de învăţământ s-a desfăşurat ţinând cont de
respectarea rigorilor perioadei. Membrii comisiei au întocmit planificările anuale şi semestriale
conform programelor şcolare aflate în vigoare; Planificările calendaristice şi proiectarea unităţilor de
învăţare au fost elaborate avându-se în vedere promovarea şi încurajarea învăţării centrate pe elev.
Am făcut tot posibilul să asigurăm calitatea actului educaţional, am insistat pe oportunitatea
studiului aprofundat dar deopotrivă le-am inţeles nevoile, am acordat o atenţie deosebită motivării şi
îndrumării elevilor la studiul individual conştient, progresiv şi ritmic.
Profesorii catedrei de pian, în semestrul I au acordat o atenţie deosebită însuşirii repertoriului,
cu rigoare şi profesionalism, au realizat sarcinile de serviciu privind activitatea didactică, perfecţionarea
metodică şi de specialitate, motivarea şi îndrumarea elevilor dar şi coordonarea lor la diverse activităţi
artistice, concursuri, cât şi colaborarea cu părinţii.
Începutul semestrului I a fost marcat de participarea profesorilor din catedra de pian la
Consfătuirile Judeţene ale profesorilor de educaţie muzicală şi muzică specializată, activitate care sa desfăşurat online în data de 10 septembrie 2021. Comisiile de la verificările din semestrul I pian
principal au fost constituite din: Preşedinte - Director Adj. Prof. Istrate Elena; Vicepreşedinte - responsabil
catedră pian prof. Iftimiu Adriana-Teodora; Membrii - prof.dr. Răducanu Corina, prof. Călin Daniel, prof.
Onesciuc Johannes, prof. Pintileasa Laura, prof. Gagiu Ciprian,, prof. Asimionesei Monica , prof Hreniuc Laura,
prof. Gagiu Riciard.

Rezultatele obţinute de elevi la verificarea semestrială au dovedit în mare parte corectitudine în
execuţie, rigoare tehnică, precizie, precum şi expresivitate pe măsura înzestrării fiecăruia. Fiecare
profesor trebuie să-şi stabilească un plan de măsuri pentru atingerea competențelor vizate deoarece
stilurile de învăţare a elevilor diferă, fiecare profesor va alege variata, metoda şi repertoriul pentru
optimizarea predării şi evaluării. Este important de alcătuit atât planuri remediale cât şi grafice de
pregătire suplimentară în funcţie de nivelul de pregătire a elevilor pentru a avea rezultate mai bune.
Doamna prof. Creţu Lăcrimioara a fost profesor asistent la Concursul judeţean pentru ocuparea
posturilor didactice în data de 13 septembrie 2021. Doamna prof. Iftimiu Adriana a fost membru în
Comisia pentru examenele de diferenţă la filiera vocaţională muzică; secretar al Comisiei privind
desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de educaţie muzicală specializată -pian; preşedinte
la nivelul unităţii al Comisiei de evaluare anuală pentru contestaţii; membru în Comisia de evaluare a
probei de interviu, în cadrul Concursului de ocupare a funcţiei de director, director adjunct la Colegiul
de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava; vicepreşedinte al Comisiei de examinare la verificările
semestriale; vicepreşedinte al Comisiei de reexaminare a verificării semestriale la clasa a IV-a pian

principal. Domnul prof. Onesciuc Johannes şi prof. Iftimiu Adriana sunt membrii în Consiliul
Consultativ pentru Arte din cadrul Inspectoratului Şcolar al judeţului Suceava;
Din punct de vedere al perfecţionării, doamna prof. dr. Răducanu Corina a participat la sesiunea
de mentorat „Tendinţele tehnico-stilistice interpretative în performanţa muzicală” organizat la
Academia Naţională de Muzică „ Gheorghe Dima” Cluj-Napocaîn data de 10 septembrie 2021.
Doamna prof. Creţu Lăcrimioara în data de 21 octombrie 2021 a participat la webinarul
„Educaţia la timpul prezent” susţinut de Asociaţia Europeană a Profesioniştilor din Educaţie EDUMI;
în data de 27 octombrie 2021 a participat la cursul online „Abilităţi curriculare pe discipline 20212022” iar pe data de 29 octombrie 2021 a participat la webinarul susţinut de prof. Ana Maria Rusu, cu
tema „ Resurse didactice interactive”.
În perioada 8.11.2021-17.12.2021 s-a desfăşurat programul de formare continuă
„Managementul carierei şi dezvoltării personale” online, activitate la care au participat prof. Iftimiu
Adriana şi prof. Călin Daniel.
În data de 26 noiembrie 2021 profesorii de pian au participat la Cercul pedagogic-gimnaziu,
al cadrelor didactice care predau Educaţie muzicală/muzică specializată, cu tema: ,,Imnurile naţionale
ale României de-a lungul istoriei”, activitate desfăşurată online, responsabil de cerc prof. Onesciuc
Johannes iar în data de 10 decembrie 2021 profesorii de pian au participat la Cercul pedagogic-liceu,
al cadrelor didactice care predau Educaţie muzicală/muzică specializată, cu tema: „Dinamica
muzicală”, activitate desfăşurată online, responsabil de cerc, prof. Bucur Letiţia de la Colegiul Naţional
„ Mihai Eminescu” Suceava.
Doamna prof. Iftimiu Adriana s-a implicat în organizarea masterclass-ului susţinut de conf.
univ. dr. Toma Popovici în cadrul Parteneriatului cadru cu Universitatea Naţională de Muzică
Bucureşti, în cadrul proiectului „Perform Art 2021-Strategii educaţionale pentru performanţă
muzicală între provocările contemporane şi piaţa muncii”- activitate organizată în cadrul colegiului
nostru, sala Auditorium la data de 27 noiembrie 2021, unde au fost prezenţi şi profesorii catedrei de
pian, precum prof. Creţu Lăcrimioara , prof.dr. Răducanu Corina cu elevii Tanase Abigail Dedora, clasa
a VI-a, Tanase Riccardo, clasa a IX-a şi Hriţcu Maria, clasa a XI-a, prof. Asimionesei Monica cu elevii
Chindriş Rebeca, clasa a III-a , Budui Tudor, clasa a IV-a şi Iftime Alessandra, clasa a VII-a , prof.
Gagiu Ciprian cu elevul Bergheaua David, clasa a VIII-a, prof. Pintileasa Laura cu elevii Cârstean
Luca, clasa IX-a şi Cristinaru Denisa, clasa a X-a , eleva Marţincu Olivia, clasa X-a de la prof. Gagiu
Riciard .
În luna decembrie, ianuarie o parte din profesorii de pian au organizat audiţii, recitaluri şi
concerte. Astfel s-au derulat următoarele activități: în perioada 1-4 decembrie 2021 doamna prof. dr.
Răducanu Corina a organizat proiectul KLAVIER ART DUO FESTIVAL , proiect în cadrul căruia a coordonat

recitalul de pian al elevilor clasei în data de 3 decembrie, activitate care s-a desfăşurat la Casa de Cultură Rădăuţi;
în data de 9 decembrie doamnele prof. Pintleasa Laura şi prof. Creţu Lăcrimioara au organizat recital de pian cu
elevii care s-a desfăşurat în sala Auditorium a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava; în data de 15
decembrie 2021 doamna prof. Iftimiu Adriana a organizat proiectul educaţional, recital de pian cu tema „Bucuria
muzicii”, activitate care s-a desfăşurat în sala Auditorium a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava;
în data de 17 decembrie, în calitate de corepetitor d-nul prof. Ciubotaru Ionuţ a participat şi la recitalul de clasă
al profesorilor Săveanu Mihaiela, Bolnavu Vasile şi Corjan Viorica; în data de 20 decembrie 2021 d-na prof.
Hreniuc Laura a organizat audiţie la clasă; în data de 21 decembrie d-na prof. Creţu Lăcrimioara a participat cu
eleva Poroch Carina, clasa a VI-a la concertul susţinut de elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din
cadrul Proiectului educaţional„ Daruri muzicale de Crăciun” , proiect la care a participat şi domnul prof.
Ciubotaru Ionuţ în calitate de corepetitor; în data de 15 ianuarie prof. dr. Răducanu Corina a participat cu eleva
Hriţcu Maria, clasa a XI-a ,care a sustinut micro-recitalul de pian în cadrul activităţii „Ziua Culturii Naţionale
-Zilele Eminescu- Pagini muzicale româneşti” , activitate desfăşurată la Universitaea „Ștefan cel Mare”
Suceava.

Premii obţinute:
•

•

•

Festivalul de Interpretare Pianistică de la Botoşani, ediția a IV-a:
-

Chindriş Rebeca, clasa a III-a, prof. Asimionesei Monica;

-

Stoenescu Ştefan, clasa a V-a, prof. Hreniuc Laura;

-

Pop Alessia, clasa a VII-a, prof. Hreniuc Laura.

Concursul Naţional de Interpretare Pianistică„ Pianiştii României” ediția a III-a:
-

Premiul I de Excelenţă -Cristinaru Denisa, clasa a X-a, prof. Pintileasa Laura;

-

Premiul I – Florişteanu Sofia, clasa a V-a, prof. Hreniuc Laura;

Concursul Naţional de Interpretare Pianistică„ Scherzo”ediția a II-a:
-

•

Premiul II - Cristinaru Denisa, clasa a X-a, prof. Pintileasa Laura

Concursul Naţional de Interpretare Pianistică „Pianiştii lui Moş Crăciun”, ediția I;
-

Premiul special - Stoenescu Ştefan, clasa a V-a, prof. Hreniuc Laura;

-

Premiul I – Florişteanu Sofia, clasa a V-a, prof. Hreniuc Laura.

În cadrul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare s-au derulat o serie de parteneriate şi
activităţi de colaborare. Astfel putem aminti parteneriatele realizate de doamna prof. dr. Răducanu
Corina cu instituţii precum: Muzeul Judeţean Botoşani, Muzeul Memorial George Enescu Dorohoi.
Activitatea concertistică a fost una susținută. S-a desfăşurat programul Euphonies francophones dedicat
Zilei Europene a limbilor organizat în parteneriat cu Alianţa Franceză şi Teatrul Municipal „ Matei Vişniec”, în
data de 26 septembrie 2021, activitate la care a participat în recital doamna prof. dr. Răducanu Corina. Doamna
prof. dr. Răducanu Corina a susținut n Recital de Ziua Naţională a României –„Imagini româneşti” susţinut de
în cadrul KLAVIER ART DUO FESTIVAL, desfăşurat în data de 1 decembrie 2021 la Casa de Cultură Rădăuţi.
De asemenea, în cadrul Concertului de Crăciun, prof. dr. Răducanu Corina a susținut un recital la Căminul

Cultural Voitinel și la Casa de Cultură „ Sf. Ioan Gură de Aur” Horodnic de Sus. Doamna prof. Asimionesei
Monica a înregistrat două DVD-uri, unul la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava şi unul la
Filarmonica Botoşani. Activităţile artistice organizate în cadrul catedrei, fotografiile şi înregistrările au

fost realizate cu sprijinul domnlui prof. Micliuc Ionuţ.
Considerăm că activitatea desfăşurată pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2021-2022 a
condus la rezultate bune şi foarte bune, activitate ce a beneficiat de sprijinul conducerii unităţii, fapt ce
impune pe mai departe un nivel ridicat al performanţelor aşteptate şi o mai bună colaborare între cadrele
didactice pentru întărirea relației școală-părinți-comunitate.

CATEDRA INSTRUMENTELOR CU COARDE
Activitatea din semestrul I al anului școlar curent s-a desfășurat la catedra de coarde conform
planificării calendaristice stabilite de comun acord în cadrul catedrei. La început de an școlar s-a făcut
repartizarea elevilor conform reglementărilor existente. Membrii catedrei au efectuat planificările
calendaristice și testele predictive pentru fiecare elev. În cadrul catedrei s-au stabilit temele pentru
lucrările de competență la clasa a XII-a. Verificările la sfârșit de semestru s-au putut ține fizic cu comisii
restrânse de câte doi profesori, respectând cerințele de distanțare și purtare a măștii de protecție. Astfel
fiecare profesor din cadrul catedrei de coarde a făcut parte din comisiile de verificare a cunoștințelor
elevilor la sfârșit de semestru. Aceste comisii au fost constituite astfel: comisiile de la vioară și violă
au fost formate din următorii profesori: Cristina Ungureanu și Svetlana Gheorghe, Ciprian
Constandache și Doina Chișcă, Constantin Smochină și Mihai Cotos. Comisiile de la chitară au fost
constituite din următorii profesori: Ilie Zugrav și Eugen Toboș, Marius Aluncărițe și Eugen Toboș.
Comisiile de contrabas și violoncel au fost formate din profesorii: Florin Ungureanu și Ovidiu Gagiu,
Claudia Chiru și Doina Chișcă. Profesorii din catedră au participat la cercurile pedagogice și ședințele
organizate de școală și inspectorat.
Domnul profesor Florin Ungureanu a participat la proiectul „PerformArt”, organizat de
Universitatea de Muzică „George Enescu” București. Elevul Gavrilovici Ionuț din clasa a XII-a A a
obținut Mențiune la Concursul Național de Contrabas „PerformArt 2021”, organizat de Universitatea
de Muzică „George Enescu” București, concurs realizat online în noiembrie 2021. Domnul profesor
Marius Aluncărițe a obținut cu elevul Anitulesei Busuioc Ștefan Premiul II și cu eleva Anton Andreea
Mihaela Premiul III la Concursul național de interpretare „Scherzo” ediția a II-a online din 8-15
noiembrie 2021.
Domnul profesor Ciprian Constandache a susținut ca violonist în cadrul cvartetului „Royal” un
recital cameral la Biserica Catolică din Siret în septembrie 2021 și este coordonator al proiectelor în
desfășurare „Muzica la timpul prezent”, „Șansa la normalitate” și „O lume mai sigură pentru copiii
noștri”.
Domnul profesor Ilie Zugrav a participat cu elevul Alexandru Dragomirescu în cadrul
concertului intitulat „Daruri muzicale de Crăciun” susținut la Sala Auditorium „Joseph Schmidt” a
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.
Doamna profesoară Cristina Ungureanu a realizat cu toți elevii de la clasa de vioară un „Concert
de Crăciun în dar pentru părinți” în format video pe care l-a postat pe Classroom pentru a putea fi
vizionat de părinți, elevi și profesori.

CATEDRA INSTRUMENTELOR DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE
În semestrul I al anului şcolar 2021-2022, procesul de învăţământ în cadrul catedrei de instrumente
de suflat și percuție s-a desfăşurat ţinând cont de respectarea rigorilor perioadei, s-au efectuat ore atât
fizic dar și online cu elevii carantinați, acordând o atenţie deosebită motivării şi îndrumării elevilor la
studiul individual conştient, progresiv şi ritmic. Am realizat orele online cu elevii pe diferite platforme,
cum ar fi Google Classroom, Google Meet. Din cauza situației pandemice și a distanțării, ședințele
metodice au fost întrerupte.Toate cadrele didactice au întocmit planificările școlare, ținând cont de
particularitațile fiecărei clase și fiecărui elev, de competențele specifice și conținuturi. Deasemeni au
fost propuse temele pentru lucrările de atestat, în vederea susținerii examenului de obținere a
competențelor profesionale.
Începutul anului a fost marcat de participarea membrilor catedrei la Consfătuirile Judeţene ale
profesorilor de educaţie muzicală şi muzică specializată, activitate care s-au desfăşurat online, în 10
septembrie, 2021. În data de 26 septembrie 2021, a avut loc în sala de festivități a colegiului nostru,
Recitalul aniversar dedicat Zilei Europene a limbilor, organizat în parteneriat cu Alianța Franceză și
Teatrul Municipal „Matei Vișniec”. De la catedra noastră au participat prof. Săveanu Mihaiela, prof.
Crețu Lăcrămioara, prof. Elena Istrate și prof. Sumanariu Florin. Doamna profesor Crețu Lăcrămioara
a participat în data de 21 octombrie, la webinarul „Educația la timpul prezent”, susținut de Asociația
Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI. În 27 octombrie la cursul online, „Abilitari
curriculare pe discipline 2021-2022”, iar în data de 29 octombrie 2021 a participat la webinarul
susținut de prof. Ana Maria Rusu, cu tema „Resurse didactice interactive”.
În data de 16 noiembrie, la clasa de oboi a avut loc un Masterclass susținut de profesor doctor
universitar Florenel Ionoaia, iar in data de 13 decembrie colegii din catedră au participat la Masterclassul de clarinet și saxofon susținut de Conferențiar doctor Emil Vișinescu de la Universitatea Națională
de Muzică din București, ambele activități fiind desfășurate în cadrul proiectului „PerformArt 2021 –
Strategii educaționale pentru performanța muzicală – între provocările contemporane și piața
muncii”.
Pe 26 noiembrie 2021 profesorii din catedră au participat la Cercul pedagogic de educație
muzicală și muzică specializată – Gimnaziu, semestrul I, cu tema Imnurile naționale ale României
de-a lungul istoriei, activitate dedicată zilei de 1 Decembrie, iar în data de 10 decembrie 2021 s-a
desfăşurat Cercul pedagogic al profesorilor de educaţie muzicală şi muzică specializată- Liceu din
semestrul I, cu tema „Dinamica muzicală”.
În perioada noiembrie- decembrie 2021, profesorii Săveanu Mihaiela și Sumanariu Florin, au
participat online la cursul numit „Managementul carierei și dezvoltării personale”, curs organizat de
Asociația Didactikos Timișoara.

În data de 17 decembrie, doamna profesor Săveanu Mihaiela, împreuna cu domnul profesor
Bolnavu Vasile, au organizat producția claselor de flaut și oboi.
În data de 21 decembrie, a avut loc Concertul susținut de elevii Colegiului de Artă „Ciprian
Porumbescu” intitulat Daruri muzicale de Crăciun, concert desfășurat în sala Auditorium „Joseph
Schmidt a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. La acest concert, catedra de suflători a avut ca
participanți numeroși elevi, atât în formații instrumentale cât și soliști după urmează: Atănăsoaie
Laurențiu, corn, clasa X-a A, profesor îndrumător, Tabarcea Petru, Semian Eduard, trompetă clasa a
V-a și Bordeianu Alexandru, trompetă, clasa a XI-a, profesor îndrumător Cristi Ruscior, Talpariu
Silviu, trompetă, clasa a X-a, profesor îndrumător Mihai Claudiu Alin, Boloca Tudor, saxofon, clasa a
XII-a, profesor îndrumător Constantin Bogdan, Vameșu Andrei, trompetă, clasa a X-a, profesor
îndrumător Sumanariu Florin, Ansamblu de percuție coordonat de profesor Rusu Lucian Georgel și
Brass Orchestra coordonată de profesor Sumanariu Florin.
Semestrul acesta verificările s-au desfășurat fizic, în condițiile impuse de situație, cu distanțare
și protecție. Ca de fiecare dată, pentru o desfășurare cât mai aerisită, s-au format două comisii, una la
instrumentele de lemn și una la instrumentele de alamă și percuție. Din comisie au făcut parte următorii
profesori: Președinte, dir. adj. prof. Elena Istrate, Vicepreședinte, șef catedră, Saveanu Mihaiela, iar
membri, prof. Micliuc Ionuț, prof. Mihai Claudiu Alin, prof. Rusu Lucian Georgel.

CATEDRA DE ARTE VIZUALE
Activitatea metodică şi de proiectare a activităţii curriculare a urmărit alcătuirea planificărilor
semestriale și anuale conform programelor de învățământ în vigoare, conceperea criteriilor de evaluare curentă,
semestrială și intersemestrială, anuală precum și a celor în vederea atingerii competenţelor profesionale vizate,
dovezile acestora fiind parte printate, parte în format electronic. Colectivul catedrei a organizat sesiunile de
examene de diferenţe din luna septembrie, pentru probele de specialitate, cu tot ce înseamnă aceasta: spaţii,
mobilier specific, suport de lucru, supraveghere, comisii de evaluare. Toate cadrele didactice au derulat activităţi
şi atribuţii de management educativ şi în afara celor prevăzute în caietele de sarcini.
În cadrul activităţilor cu caracter

curricular şi extracurricular, am derulat o serie de contracte,

parteneriate şi convenţii de colaborare, concretizate în rezultate materiale sau aprecieri deosebite pe care
partenerii noştri le-au exprimat în diferite momente. Asfel, în urma acestor colaborări cu: Primăria Suceava,
Muzeul Bucovinei, Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare”Suceava, Biblioteca "I.G.Sbiera" Suceava,
Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu si Consiliul Elevilor, Directia
Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului a jud.Suceava s-au concretizat câteva dintre acţiunile
noastre, cum ar fi:Activități în cadrul Bibliotecii „I.G.Sbiera” şi USV Suceava, Expoziții ale elevilor și
profesorilor. Preocupările fiecărui membru al acestei catedre se împart şi către activitatea profesională artistică,
domeniu care nu trebuie neglijat atunci când facem evaluarea activităţii acestora, constituind adevărate colocvii
deschise elevilor noştri şi publicului larg. Pe lângă activitatea la catedră, activitatea în atelierul personal se
reflectă în evenimentele şi competiţiile artistice la care catedra de arte vizuale a luat parte.
Prof. Rusu Sadovei Camelia a participat pe 10 iunie 2021 la Ambasada Republicii Arabe Egipt cu
expoziția Incontemporanea- arte tra sperimentazione e ricerca- Roma, Italia, Iulie 2021- Sibiu, Salonul de artă
Interjudețean; 11-24 septembrie- International Art Exhibition- Contesti- Arte Borgo Gallery, Roma, Italia
15-29 octombrie- Cluj, Expoziția 18+ Nudul în artă- Galeria ClujArt; Octombrie 2021- Bienala Națională de
Artă Plastică Lascăr Vorel, ed. XVII, Piatra Neamț, decembrie 2021- Anuala Filialei UAP Suceava- participare
În perioada 4-6 noiembrie 2021 a participat cu comunicarea „ Nevoia interpretării surselor mitologice
în arta contemporană”, în cadrul Conferinței Internaționale a Școlilor Doctorale din Universitatea de Arte
George Enescu Iași.
În perioada 8.11.2021-17.12.2021, prof. Rusu Sadovei Camelia a participat la cursul de formare
continuă „ Managementul carierei și dezvoltării personale”, furnizat de Asociația Didakticos Timișoara.
Profesor Schipor-Baban Raluca a desfășurat o bogată activitate profesională și didactică materializată
prin: Prezentare expoziție de grafică și lansare album „Promenadă fălticeneană”, semnat de pictorul Gabrel
Baban, eveniment expozițional organizat în cadrul proiectului cultural „Fălticeni, mon amour”, organizat de
Clubul Rotary și Primăria municipiului Fălticeni (septembrie 2021); Susținerea finală, în comisie publică, a tezei
de doctorat cu titlul „Expresii ale temporalității în arta modernă și contemporană”, în cadrul Universității
Naționale de Arte „George Enescu” Iași, coordonator prof.univ.dr. Valentin Sava., iar calificativul „summa cum
laude” obținut în urma susținerii publice (septembrie 2021) demonstrează profesionalism și dăruire. Ca activitate
didactică, doamna profesor a dovedit implicare, în calitate de membru al echipei de implementare și participant

la activitățile de mobilitate desfășurate în cadrul Proiectului de parteneriat european ale programului Erasmus+
KA229 – “Friend me; Don’t bully me”, proiect nr. 2020-1-SI01-KA229-075943_5 – mobilitate în Eskișehir,
Turcia (perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2021); Implicare, în calitate de membru evaluator al echipei de
selecție pentru procesul de alegere a elevilor participanți în cadrul Proiectului de parteneriat european al
programului Erasmus+ KA227 – “Mosaic Art: Each Mosaic has a Story to Tell”, proiect înregistrat cu nr. de
referință 2020-PL01-KA227-SCH-095429; responsabil cu promovarea și diseminarea proiectului; participant la
activitățile de mobilitate desfășurate în Zychlin, Polonia (decembrie 2021) – participare online; Participare în
cadrul proiectului „Ziua națională de curățenie” organizat de Asociația „Let’s Do It, Romania!”, în colaborare
cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Biosilva și Institutul Bucovina (septembrie 2021); Participare în
cadrul webinar-ului „Teaching the Whole Student”, organizat de Katherine Stannett, în colaborare cu National
Geographic Learning (noiembrie 2021).
Considerăm că activitatea desfăşurată pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2021-2022, chiar
dacă nu a însemnat o activitate bogată, a însemnat rezultate bune şi foarte bune, ținând cont de evenimentele
semestriale intervenite.

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ
Orice om capătă două feluri de educaţie: una pe care i-o dau alţii, alta, mult mai
însemnată, pe care şi-o dă el însuşi.” (Samuel Smiles)
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite
transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de
învăţământ. Prin formele sale specifice, 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. Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al
asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european.
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Clasa a X-a Salvați
C
Copiii
Filiala
Suceav
a

Partene
ri

Responsabil CȘE - Hisem Gabriela-Parascheva
Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate
din cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi
locul
desfǎşurǎr
ii

Cadru didactic
coordonator/
Participant

5.

Cea mai
frumoasă
clasă de
Crăciun

Concurs

O, brad
frumos…!

6-17
decembrie

Director prof.
Alexandra-Veronica
Bejinaru
Prof. GabrielaParascheva Hisem
Prof. dr. CătălinAlexandru Chifan
Prof. Irinel Chișcă
Prof. Roxana Bliorțu
Prof. Oana
Chinchișan

Nr. elevi
participanţi

Parten
eri

Cristin
e de
Casă
Gastro
Bucov
ina

Responsabil SNAC- Prof. Țolca Doinița
Data şi
Cadru didactic
locul
coordonator/
desfǎşurǎrii Participant

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

1.

Voluntari în
sprijinul
comunității

voluntariat

Un Crăciun 9
pentru toți decembrie
copiii
2021,
Centrul
Școlar
Suceava

2.

Voluntari în
sprijinul
comunității

voluntariat

Ascultăm
și desenăm

16
decembrie
2021,
Centrul
Școlar
Suceava

Nr. elevi
participanţi

Partene
ri

Țolca Doinița/
Hisem
Gabriela, Bilan
Liliana, Isache
Alina

48 elevi
voluntari

ISJ
Suceav
a,
Centrul
Școlar
Suceav
a

Țolca Doinița/
Buraciuc Iulia,
Bilan Liliana,

28 elevi
voluntari

● PROIECTE DESFĂȘURATE LA NIVEL DE CLASĂ/ ȘCOALĂ
Evenimente din Calendarul Activităţilor Educative
(Ziua Limbilor Europene, Ziua Internațională a Educației, Ziua Europeană Împotriva
Traficului de Persoane,Ziua Internațională a Toleranței, Săptămâna Educației Globale,

Ziua Universală a Drepturilor Copilului, Cea mai frumoasă clasă de Crăciun, Poveste
de Crăciun etc.

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate
din
cadrul
proiectul
ui

Denumirea
activitǎții

Data şi
Cadru didactic
locul
coordonator/
desfǎşurǎrii Participant

Nr. elevi
participanţi

Partene
ri

1.

PERFORMART
2021

Curs de
măiestrie
pian

Masterclass

27.11.2021
Colegiul de
Artă
„Ciprian
Porumbesc
u” Suceava

Conf.univ.dr.
Toma Popovici
prof.dr Corina
Alexandra
Răducanu

3

UNMB

2.

Ziua
Internațională a
Educației

culturalartistică

„Educație
prin
lectură”

46.11.2021
Colegiul de
Artă
„Ciprian
Porumbesc
u” Suceava

prof. DanaElena Trocin
prof. Iulia
Buraciuc
bibl. Alina
Papuc

40

3.

Ziua Europeană
Împotriva
Traficului de
Persoane

Comunic
are și
abilități
sociale

„STOP
traficului de
persoane!
Alege
libertatea!”

1822.10.2021

prof. DanaElena Trocin

20

● Prevenirea traficului de persoane/violenței în mediul școlar/ abandonului şcolar

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate
din cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi
Cadru didactic
locul
coordonator/
desfǎşurǎrii Participant

Nr. elevi
participanţi

1.

Ziua
Europeană
Împotriva
Traficului de
Persoane

Comunicare
și abilități
sociale

„STOP
traficului de
persoane!
Alege
libertatea!”

1822.10.2021

prof. DanaElena Trocin

20

2.

„19 zile de
prevenire a
abuzurilor și
violenței

Comunicare
și abilități
sociale

„Cercul
1compasiunii” 19.11.2021

prof. DanaElena Trocin

20

Partene
ri

asupra
tinerilor”
3.

Prevenirea
prevenție
violenței în
mediul școlar

Prevenirea
violenței și
creșterea
siguranței în
mediul
școlar

3.12.2021

Prof .consilier
școlar Popescu
Nicoleta
prof diriginți:
Munteanu
Petronela,
Muscă Manuela

clasele a
VII-a A și
a VII-a B

Biroul
de
Siguran
ță
Școlară
, prin
ofițer
Mărioa
ra Nica

4.

Prevenirea
Bullyingului

prevenție

Prevenirea
bullyingului
în mediul
școlar

5 ianuarie
2022

prof. Posastiuc
Doina
prof. Arotăriței
Monica

clasa a V-a
B

4 elevi
XIB,
ambasa
dori
antibull
ying

5.

Prevenirea
violenței

prevenție,
educație
socioemoțională

Tineri
împotriva
violenței

ianuarie februarie
2022

prof. consilier
școlar Popescu
Nicoleta
prof. diriginte
Posastiuc Doina

clasa a V-a
B

6.

Fara
Bullying se
poate!
Proiect
Erasmus
„Friend me,
don’t bully
me!”

Activitate
de preventie
si informare

Fara
Bullying se
poate!

Colegiul de Prof. Monica
Arta
Arotaritei
„Ciprian
Porumbesc
u”

29

IPJ
Suceav
a,
directia
Judetea
na
pentru
Sport si
Tineret
Suceav
a

7.

Campania
„Atingeri
nedorite”

Activitate
de preventie
si informare

„Atingeri
nedorite”

Colegiul de Prof. Monica
Arta
Arotaritei
„Ciprian
Porumbesc
u”

29

IPJ
Suceav
a

8.

„Infractiuni
in mediul
virtual”

Activitate
de preventie
si informare

„Infractiuni
in mediul
virtual”/
Internet
crime

Colegiul de Prof. Monica
Arta
Arotaritei
„Ciprian
Porumbesc
u”

58

IPJ
Suceav
a

● Prevenirea consumului de alcool, droguri, tutun, produse
etnobotanice
Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate
din cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi
locul
desfǎşurǎrii

Cadru
didactic
coordonator/
Participant

Nr. elevi
participanţi

1.

Prevenirea
consumului
de droguri

prevenție

Riscurile
consumului
de droguri
așa numite ”
recreaționale
”

22.12.2021

prof Popescu
Nicoleta

clasa a X-a
C

2.

”Dependența
de substanțe,
la
adolescenți”

prevenție

Susținerea
parentalității
în scopul
prevenirii
violenței și
al
consumului
excesiv de
alcool la
adolescenți

07.10.2021

Prof.
Ghervan
Oana Emilia

Partener
i

Federați
a
Organiz
ațiilor
Neguver
namenta
le pentru
Copil
(FONP
C)

● Voluntariat
Data şi
Cadru didactic
locul
coordonator/
desfǎşurǎrii Participant

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

1.

„Poveste de
Crăciun”,
Ediția a XIIa

voluntariat

„Olimpiada 15- 22
faptelor
decembrie
bune”,
2021
Ediția a IIa

Inspector Școlar
General prof.
Grigore
Bocanci
Inspector Școlar
pentru religie
prof. Daniela-

Nr. elevi
Partener
participanţ i
i

Luminița
Ceredeev
Director prof.
AlexandraVeronica
Bejinaru
Preot paroh
Ștefan Hisem
Președinte
Asociația de
Părinți Venera
Avasiloaie
Asociația
Centrul
Diecezan
Caritas Iași,
Centrul de
2

“Let`s Do It,
Romania!”

Ecologizare
Parcul
Dendrologic
Șipote

Activitate
de
voluntariat

18
septembrie
2021

Prof.Ventoniuc
Nicoleta

30

Asociați
a
Biosilva

26

Comple
xul de
recupera
re
NeuroPsihoMotorie
Blijdorp
Suceava

Prof.Ghervan
Oana Emilia

3.

Daruri de
Crăciun

Activitate
caritabilă

Activitate
de
voluntariat

Prof.Ventoniuc
Nicoleta

4.

Zilele
Europene ale
limbilor

Voluntariat

Zilele
26
Europene
septembrie
ale limbilor 2021

Dir.Prof.Alexan
dra-Veronica
Bejinaru
Prof. Petronela
Munteanu
GabrielaParascheva
Hisem

● Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii

Alianța
Francez
ă
Suceava
Teatrul
Municip
al
"Matei
Vișniec"
Suceava

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi
Cadru didactic
locul
coordonator/
desfǎşurǎrii Participant

Nr. elevi
participanţi

Partene
ri

1.

„Scoala
europeana
prin
competente
digitale”

workshop

Instrument
e digitale
si metode
activ
participativ
e in
contextul
proiectelor
Erasmus

Online,
9.09.2021

Prof. Monica
Petruța
Arotăriței

0

Scoala
Gimnaz
iala nr
7,
Galati

2.

Erasmus+
K229, Juliet,
Women
Open to
Modern
European
Nation

mobilitate
Italia

„European
Exchange
Meeting"

.17.12.2021

prof. dr.
Munteanu
Maria Petronela
prof. Ceică
Loredana
Mihaela

32

liceele
partene
re din
Franța
Portuga
lia
Italia
Finland
a

● Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare
Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi
Cadru didactic
locul
coordonator/
desfǎşurǎrii Participant

Nr.
elevi
particip
anţi

Partene
ri

1.

Proiect
Erasmus
„Chance
project”

Webinar,
workshop
Eveniment de
diseminare

„Changing
lives by
community
engagemen
t”

Online ,
decembrie
2021

Prof. Monica
Arotaritei

10

Asociat
ia
„sportu
l pentru
Toti”
Suceav
a

2.

”Friend me,
don,t bully
me!”

Profesor
însoțitor în
localitatea
Eskișehir,
Turcia

”Friend
me, don,t
bully me!”,

26.0902.10.2021

Prof. Ghervan Oana 4
Emilia

Colegiu
lui de
Artă
”Cipria
n
Porum
bescu”

3.

Changing
Lives by
Community
Engagement

diseminar

Erasmus+
of the
European
Union

03.12.2021

Prof. Ghervan Oana
Emilia

4

The
European
Day of
Languages

Abordare
comunicativă
despre
importanța
limbilor
străine

European
Day of
Languages

22.09.2021

Prof.GabrielaParascheva Hisem

Colegiu
l de
Artă
„Cipria
n
Porum
bescu”
Suceav
a

● Educație pentru dezvoltarea creativității
Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi locul
desfǎşurǎrii

Cadru didactic
coordonator/
Participant

Nr. elevi
participanţi

1.

Expoziție
online de
pictură și
grafică

Creativitate și
originalitate

‘’Suflet de
copil’’

decembrie
2021,
facebook
online

Chifan Cătălin
Alexandru

11

2.

KLAVIER
ART DUO
FESTIVAL
ediția a V-a
ONLINE

Creativitate și
lucrul în
echipă prin
duo-ul
pianistic

Recital
„Inălțimi
pe portativ
la două și
patru
mâini”

3.XII.2021
Casa
Municipală
de Cultură
Rădăuți,
transmis pe
Facebook
live online

Răducanu
Corina
Alexandra

8

Casa
Munici
pală de
Cultură
Rădăuți
,
Primări
a
Munici
piului
Rădăuți
,
Asociaț
ia
Klavier
ART

3.

Ziua Culturii
Naționale Zilele
Eminescu la
USV

Creativitate sincretismul
artelor

„Pagini
muzicale
românești”

15.01.2022USV - Sala
Auditorium

Răducanu
Corina
Alexandra

1

USV

Partene
ri

4.

Cercul de
lectură,
scriere
creativă și
artă
dramatică

Autocunoaște
re și
dezvoltare
personală

„Aripi de
cuvinte”

octombrie
2021ianuarie
2022

prof. DanaElena Trocin

20

5.

JEL
Journée
Européenne
des Langues

promovare
instituțioală

Euphonies
francophon
es

26
septembrie
2021

prof. dr.
MUNTEANU
Maria
Petronela

4 elevi și
12
profesori

Alianța
Francez
ă
Suceav
a
+Teatr
ul
Munici
pal
„Matei
Vișniec
”
Suceav
a

•

Educaţia pentru democraţie şi drepturile omului

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi
Cadru didactic
locul
coordonator/
desfǎşurǎrii Participant

Nr. elevi
participanţi

Partene
ri

1.

„Ora de net”,
„Si noi avem
drepturi”,
„Not for
sale”,
„Fiecare
copil
conteaza”,

Ateliere de
formare

„Ora de
net”, „Si
noi avem
drepturi”,
„Not for
sale”,
„Fiecare
copil
conteaza”,

Suceava

29

Salvati
Copiii,
Suceav
a

Nr. elevi
participanţi

Partene
ri

Prof. Monica
Arotaritei

● Educaţie pentru sănătate
Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi
locul
desfǎşurǎrii

Cadru didactic
coordonator/
Participant

1.

2.

”Săptămâna
Europeană
a Sportului
Școlar”

Educație
pentru sănătate

Interdiscipli Educație
naritate și
pentru
cooperare
disciplină
în
cercetarea
transfrontali
eră

”Săptămâna
Europeană a
Sportului
Școlar”

2330.09.2021

Presence by
age in fitness
centers and
drop out rate

1820.11.2021,
Chișinău,
Republica
Moldova

Prof. Ghervan
Oana Emilia

Colegiului
de Artă
”Ciprian
Porumbescu
” Suceava.
Prof. Ghervan
Oana Emilia

● Campanii de prevenire şi educaţie pentru părinţi şi elevi
Denumirea
activitǎții

Data şi
Cadru didactic
locul
coordonator/
desfǎşurǎrii Participant

Nr. elevi
participanţi

Partene
ri

„Sustinerea
Atelier de
parentalitatii formare
in scopul
prevenirii
violentei si al
consumului
excesiv de
alcool la
adolescenti”

„Dependet
a de
substante
la
adolescenti
”

Online,
7.10.2021

0

Federat
ia
Organi
azatiilo
r
neguve
rnamen
tale
pentru
Copil
(FONP
C)

2.

„Cea mai
mare lectie
despre
vaccinare”

Atelier

„Cea mai
mare lectie
despre
vaccinare”

Colegiul de Prof. Monica
Arta
Petruța
„Ciprian
Arotăriței
Porumbesc
u” Suceava

50

Ministe
rul
Educati
ei,
Unicef
Romani
a

3.

„Parintii,
adolescentii
si jocurile
video”

webinar

„Parintii,
adolescenti
i si jocurile
video”

Online,
07.12.2021

20

Asociat
ia
Prevent
is

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

1.

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Prof. Monica
Arotaritei

Prof. Monica
Petruța
Arotăriței

● Educație ecologicǎ/civicǎ/globalǎ
Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Tipul de
activitate din
cadrul
proiectului

Denumirea
activitǎții

Data şi
Cadru didactic
locul
coordonator/
desfǎşurǎrii Participant

Nr. elevi
participanţi

Partene
ri

1.

„Scoala
pregateste
cetateni
activi”

Educație
civică

„Scoala
pregateste
cetateni
activi”

online

Prof. Monica
Petruța
Arotăriței

0

CCD
Timis

2.

AIVI – Scoală Educație
de iarna
ecologică/
pentru
civică
jurnalism
comunitar

Valcea
Forest Run

2324.10.2021

Prof. Monica
Petruța
Arotăriței

15

AIVI

Profesori
responsa
bili/
implicaţi

Perioada de
desfășurare

Acorduri de parteneriat/protocoale de colaborare
în anul scolar 2021-2022
Nr.
crt.

Denumire

Inițiator

Parteneri

Scop
ul

Nivel de
desfășurare

Data Data de
începe finaliza
rii
re

KLAVIER ART
DUO
FESTIVAL
ediția a V-a
online

prof. dr.
Corina
Alexandra
Răducanu

Asociația
Klavier ART,
Casa Municipală
de Cultură
Rădăuți,
Colegiul de Artă
„Ciprian
Porumbescu”
Suceava

Recital Internațio
de pian, nal
dezvolt
area
creativi
tății
prin
duo-ul
pianisti
c.

prof. dr.
Corina
Alexandra
Răducanu

17.
11.
2021

04.
12.
2021

Concerte la
Muzeul
memorial
„George Enescu
”
Dorohoi

prof. dr.
Corina
Alexandra
Răducanu

Muzeul Județean
Botoșani,
Muzeul
memorial
„George
Enescu”

Promo Interjudeț
varea
ean
tinerilo
r
muzicie
ni și a

prof. dr.
Corina
Alexandra
Răducanu

15.
12.
2021

30.
06.
2022

JA Educație
pentru sănătate

Prof.
Monica
Petruța
Arotăriței

Let’s do it
Prof.
Romania, judetul Nicoleta
Suceava, 2021
Ventoniuc
Prof.
Monica
Petruța
Arotăriței

Dorohoi,
Colegiul de Artă
„Ciprian
Porumbescu”
Suceava

muzicii
române
ști

Junior
Achievement of
Romania

Dezvolt internațio
area
nal
unui
stil de
viață
sănătos

Prof.
Monica
Petruța
Arotăriței

10.
01.
2021

15.
06.
2022

Asociația
Biosilva

Educati
e
ecologi
ca

Director
18.
09.
prof.
2021
AlexandraVeronica
Bejinaru
Prof.
GabrielaParascheva
Hisem
Prof.
Anamaria
Munteanu
Prof.
Petronela
Munteanu
Prof.
Nicoleta
Ventoniuc
Prof.
Lăcrămioar
a Runcan
Prof.Doiniț
a Felicia
Țolca
Prof.
Carmen
Hrab
Prof. Alina

18.
01.
2021

national

Isache
Prof. Oana
Ghervan
Prof. Anca
Viviana
Dăscăliuc
Prof.
Monica
Petruța
Arotăriței
Alice in the
mirror/ en miroir

Prof.
Monica
Petruța
Arotăriței

Liceul
Tehnologic
„Iorgu Varnav
Liteanu”

Celebra
rea
Zilei
Europe
ne a
limbilo
r

Judetean

Prof.
Monica
Petruța
Arotăriței

27.
06.
2021

27.
09.
2021

Magia
Craciunului

Prof.
Monica
Petruța
Arotăriței

GPP nr 1, GPP
‚Ion Creanga”
Slatina

Celebra
rea
sarbato
rilor de
iarna,
traduce
ri

national

Prof.
Monica
Petruța
Arotăriței

13.
09.
2021

15.
06.
2022

Importanta
instrumentelor
digitale in
educatie si
formare

Prof.
Monica
Petruța
Arotăriței

Scoala
gimnaziala
„Acad. Marian
Voiculescu”

Particip national
arre
simpozi
on concurs

Prof.
Monica
Petruța
Arotăriței

01.
10.
2021

01.0
4.
2022

Fii Moș Crăciun
pentru un copil
special

Prof.
GabrielaParascheva
Hisem

Centrul Școlar
de Educație
Incluzivă
„Sfântul
Nicolae”

Caritab
il

Prof.
GabrielaParascheva
Hisem

03.
12.
2021

03.
12.
2021

județean

Centrul de Zi
Vladimir Ghika
International
Internship

prof. dr.
Munteanu
Maria

Université de
Reims
Champagne
Ardenne

mentorin internațion prof. dr.
Munteanu
g și
al
Petronela
promova

15.12. 08.03.
2021 2022

Petronela
Alianța Franceză
Suceava
Schimb de bune
practici

prof. dr.
MunteanuM
aria
Petronela

re
internați
onală

Alianța Franceză
Suceava
+ Teatrul
Municipal
„Matei Vișniec”
Suceava
+ Colegiul de
Artă

promov
are
instituți
onală

prof.
Bejinaru
Alexandra
județean

prof. dr.
01.
Munteanu
10.
Petronela
2021
prof. Istrate
.
Elena

01.
10.
2021
.

realizar
e în
comun
de
activită
ți
Erasmu
s+

”Împarte-EducăDonează”

Prof.
GabrielaParascheva
Hisem

Inspectoratul
Școlar Călărași
Colegiul de Artă
„Ciprian
Porumbescu”
Suceava
Liceul
Tehnologic
”Duliu
Zamfirescu”
Asociația Em,
str. Horia nr.1822 Călărași

Caritab
il și
educați
onal

național

Prof.
GabrielaParascheva
Hisem

17.
09.
2021

„REACT-Antitrafic minori
Suceava”

Prof.
GabrielaParascheva
Hisem

Asociația
Institutului
pentru
Parteneriat
Social Bucovina
Colegiul de artă
„Ciprian
Porumbescu”
Suceava

Prevenț
ie trafic
de
persoan
e

județean

Prof.
GabrielaParascheva
Hisem

26.1
1.
2021

Atelierele
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COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ
În anul şcolar 2021-2022, 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 (gestiunea fondului de carte); activităţi de promovare a lecturii, a cărţii şi informaţiei; activităţi
de dezvoltare profesională continuă.
Activităţile cu caracter biblioteconomic au constat în distribuirea manualelor şcolare şi a celor de
specialitate pe fişa fiecărui elev; manualele au fost distribuite fizic, în condiții de maximă siguranță conform
legislației în vigoare; 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 2021-2022. Până în prezent,
au fost înscrişi 1014 de utilizatori activi (974 elevi și 40 cadre didactice); asigurarea împrumutului publicaţiilor
la domiciliu atât fizic cât și online; asigurarea permanentă a restituirii la timp a cărţilor împrumutate; casarea
manualelor deteriorate și a celor care nu mai corespund programei şcolare actuale; recondiţionarea volumelor
deteriorate; completarea colecţiilor de publicaţii în funcţie de cerinţele utilizatorilor prin achiziție directă de carte
dar și din donații. Au fost achiziționate 142 volume de la editura Humanitas și librăria Lidana iar 72 volume
provin din donații externe; realizarea comenzilor pentru manualele tipărite în conformitate cu noua programă
școlară.
Activităţile de promovare a cărţii, lecturii şi informaţiei :

•

Proiectul „Vizită la bibliotecă”,elevii claselor pregătitoare A și B (prof. înv. primar
Daniela Mitu, înv. Șalar Paula);

•

Proiectul ”Educație prin lectură”, elevii clasei aVIa Bși a VIIIa A (prof. Buraciuc Iulia,
prof. Trocin Dana);

•

Proiectul-concurs”Cel mai bun ilustrator de carte”, elevii clasei aIIa A(prof.
Străchinescu Mariana);

•

Proiectul ”Toamnă de poveste”, elevii clasei a IV-a A (prof. Chiriliuc Oana);

•

Proiectul ”Cuvântul și dicționarul”, elevii clasei aVa C (prof. Alexandra Bejinaru);

•

Proiectul ”Iarna- crăiasa zăpezii”, elevii clasei a IIIaB (prof. Sandu Maria);

•

Proiectul educațional ”Crăciun de poveste”, elevii claselor preg.A, a II-a B, aIVa B
(prof. coord. Aroneț Laura, prof. Puiu Loredana, prof.Petrovici Corina);

•

Proiectul ”Povești de Crăciun”, elevii clasei a II-a (prof. Străchinescu Mariana);

•

Proiectul ”Moș Crăciun a poposit la bibliotecă”, elevii clasei I A (înv. Șalar Paula)

•

Proiectul ”Dimineață de basm la bibliotecă”, elevii clasei pregătitoare B (prof. Cucoș
Gabriela);

•

Proiectul ”Ziua Culturii Naționale : Opere și autorii”, (a VI-a B, a VIII-aA, a X-aC, a
XIa B, a XIaC, a XIIaD)

•

Proiectul ”Mihai Eminescu-Luceafărul e o micuță stea”, elevii clasei aIIIa B,
(prof.Sandu Maria).

Activităţile de dezvoltare

profesională continuă (online) constau în

perfecţionarea pregătirii

profesionale prin participarea la cursurile şi webinarii de specialitate organizate de instituţiile abilitate și
participarea online la activităţi metodico- ştiinţifice electronice”.
Biblioteca își desfășoară activitatea și în mediul online pe platforma Google Classroom.

CABINETUL PSIHOPEDAGOGIC
În semestrul I, activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică s-a axat pe nevoile beneficiarilorelevi, părinţi, profesori, în acord cu obiectivele specifice: asistenţă psihopedagogică, asistenţă psihologică,
facilitarea deciziei pentru carieră. La începutul semestrului, în lunile septembrie-octombrie, s-au desfăşurat, în
cadrul orelor de dirigenţie, 15 întâlniri cu elevii, 6 la nivelul gimnazial și 9 la nivelul liceal. Astfel, claselor a
IX-a li s-a prezentat specificul activității cabinetului de asistență psihopedagogică, discutându-se în ce situații
un elev se poate adresa profesorului psiholog al școlii. De asemenea, tot la începutul semestrului, s-au derulat
lecţii în vederea orientării şcolare şi profesionale a elevilor din clasele terminale şi activităţi legate de pregătirea
psihologică a elevilor ( relația stes-învățare, învățarea eficiență și psihoigiena învățării), în vederea susţinerii
examenului de bacalaureat şi a celor de sfarşit de clasa a VIII-a ( a VIII-a A, B, a XII-a A, B, C, D, E). Pentru
elevii claselor a V-a s-au făcut lecții cu scopul adaptării la gimnaziu. La clasa aVIa, prof consilier școlar a
desfășurta o lecție având ca temă prevenirea bullyingului.
Profesorul consilier a aplicat elevilor, profesorilor, părinților chestionare de identificare a nevoilor de
consiliere, în vederea întocmirii planului anual de activitate( google forms, pe platforma școlii). De asemenea,
cabinetul de consiliere școlară a realizat un studiu privind fenomenul bullyingului la care au participat atât elevi
de liceu, cât și de gimnaziu. Rezultatele studiului vor fi prezentate elevilor de către profesorii diriginți. În ceea
ce priveşte activitatea de consiliere individuală, s-au prezentat 31 elevi ( 1 din ciclul primar, 5 din cel gimnazial
si 25 elevi de liceu) cu următoarele probleme : dificultăți emoționale, dificultăți intrafamiliale, manifestări
anxioase și depressive, orientare școlară și profesională, elevi cu CES, dificultăți familiale, dificultăți școlare,
dezvoltare personalăorientare școlară și profesională. Părinţii s-au adresat serviciilor cabinetului de asistenţă
psihopedagogică în număr de 12, la recomandarea d-nilor profesorilor diriginţi/ d-nelor învăţătoare pentru
probleme ale elevilor legate de: dificultăți emoționale/dificultăți intrafamiliale, dificultăți familiale, recomandare
specialist logopedie și 4 recomandări pt specialist psihologie clinică/psihoterapie/psihiatrie, elevii cu CES.
Adresabilitatea profesorilor - 14 la număr, în special a prof diriginţi şi învătăţori, a mers în direcţia
semnalării problemelor copiilor, orientând părinţii şi elevii spre cabinet, dar şi în direcţia consultanţei privind
ora de dirigenţie și a gestionării situației elevilor cu CES. Cabinetul de asistenţă psihopedagogică a propus şi a
realizat în semestrul acesta un proiect educaţional în vederea orientării şcolare şi profesionale a elevilor din clasa
a VIII-a B „ Decizia este a mea! ”.
În ceea ce privește dimensiunea perfecționării didactice, prof consilier școlar a desfășurat / participat la
următoarele activități: participarea la activitățile comisiei metodice a prof consilieri școlari, la consfătuirea
anuală a profesorilor consilieri școlari, participarea la cercul pedagogic la nivel de CJRAE , organizarea cercului
pedagogic al comisie socio-umane la nivelul colegiului ( prezentarea studiului ” Aptitudinile artistice și
personalitatea adolescenților”), participare seminar organizat de CJRAE – tema „Dizabilitate” – despre
integrarea și incluziunea elevilor cu CES în școlile de masă.. Prof Popescu Nicoleta desfășoară și activități de
pregătire a elevilor pentru bacalaureat la disciplina Psihologie ( pe platforma școlii- googlemeet).

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
În semestrul I al anului şcolar 2021-2022 s-au efectuat plăţi de la bugetul local în sumă de 319.300
lei și de la bugetul de stat în sumă de 3.621.571 lei, după cum urmează:
•

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

•

141.729 lei pentru plata bunurilor şi serviciilor

•

10.611 lei ajutoare sociale în numerar pentru elevii cu CES

•

2.436 lei pentru decontarea navetei elevilor

•

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

•

130.682 lei burse de performanță, merit și de boală

•

44.966 lei pentru plata fondului de handicap la bugetul de stat

•

36.278 lei pentru investiții.

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

2.639.316 lei – salarii de bază

•

160.792 lei – sporuri (doctorat, model, stres, control financiar preventiv)

•

543.076 lei – plata cu ora

•

85.016 lei – contribuții aferente salariilor

•

128.204 lei – indemizație de hrană.

La capitolul de cheltuieli cu bunuri şi servicii, suma de 141.729 lei a fost cheltuită după cum urmează:
•

3.530 lei – furnituri de birou (agrafe, ascuțitoare, bibliorafturi, blocnotes, buretieră, caiet,
corector bandă, creioane, dispencer bandă adezivă, dosare PVC cu șină, evidențiator,
foarfecă, folie laminare A4, folii protecție, hârtie copiator, index plastic, lipici, markere,
rezerve markere, mine pix, magneți tablă, pioneze plută, pixuri, plicuri, radieră, rigle,
rezerve creioane macanice, suport agrafe magnetic, suport PVC dosare, scotch banda
adeziva, etc).

•

3.782 lei - materiale pentru curăţenie (bureți, cloramină, clor, coadă lemn, coș gunoi,
detartrant, detergent pardoseli, dezinfectant gel, dozator săpun, făraș, găleată cu storcător,
hârtie igienică, lavete, mănuși menaj, mop, odorizant WC, prosoape hârtie, praf de curățat,
saci menaj, saci aspirator,

set toaleta WC, soluție geamuri/covoare, săpun lichid și

antibacterian, spray odorizant, etc).
•

42.871 lei – cheltuieli cu energia termică, energia electrică și gaze naturale,

•

7.609 lei - cheltuieli transport cadre didactice și did. Auxiliar

•

6.131 lei – cheltuieli apă, canal

•

3.828 lei - cheltuieli telefon, internet, poştă

•

16.870 lei – materiale și prestări servicii

cu caracter funcţional (tonere și cartușe

imprimantă), adaptor USB, ancii fagot, cablu HDMI, catalog școlar, carnet elev, nisip pentru
construcție, prestări servicii pază și protecție colegiu.
•

16.781 lei – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (asistență software,
abonament legislație, anunț jurnal, dezinfecție/deratizare, indicator instrucțiuni de utilizare
a hidranților, servicii informatice, verificare și încărcare stingătoare P6/G2, control medical
și psihologic, prestări servicii SCIM, abonament revizie sistem de securitate, servicii
verificare hidrant de incendiu interior, service tâmplărie, verificare centrale termice,
recondiționare copiator, publicare anunț pachet complet publicare concurs), materiale
pentru întreţinere (acumulator, adeziv, alimentator SDC, amortizor kale reglabil, autocolant
instrucțiuni utilizare hidranți, agățător cu filet lemn, bandă antipăsări, broască, BNC
conector, cablu MYYM, cilindru, cheie racord, cot, covoraș, cuie, DADF 100 coli,
diblu/șurub, disc gresie, dop, dozator săpun, draperie blackout, mănuși protecție, mâner ușă
și fereastră, mufă, oglindă, pensulă pentru radiator, profil aluminiu, rolă superioară/folie
cuptor imprimantă Brother, rolă trafalet, robinet flotor, scară aluminiu, set baterii, șină PVC.

•

12.714 lei – reparații curente – lucrări de reparații și renovare corp A și B (blat mese școală,,
email ecologic alb, pachet vopsea lavabilă, reparații jaluzele, reparații tâmplărie PVC)

•

25.491 lei – obiecte de inventar – alimentator laptop ASUS 19V, birou semirotund,
calculator birou, cheie reglabilă pentru țevi, imprimantă Brother MFC-L3730, laptop HP
250 G8 I3, monitor 21,5” ASUS, mouse USB, perforator, sistem de control acces corp B,
stativ note cu husă, steaguri exterioare ROM/UE, SSD 960GB Kingston, șurubelniță,
tastatură standard cu fir/USB

•

2.123 lei – cărți, publicații și materiale documentare.

La capitolul ajutoare sociale în numerar pentru elevii cu CES suma de 10.611 lei a fost cheltuită
pentru un număr de 7 copii și este aferentă semestrului I al anului școlar 2021-2022.
La capitolul burse elevi din Republica Moldova și Bani de Liceu suma de 17.765 lei a fost
cheltuită după cum urmează:
•

burse elevi din Republica Moldova : 0 lei.

•

burse Bani de liceu pentru un număr de 27 elevi : 17.765 lei aferent semestrului I al anului
școlar 2021-2022.

Pe semestrul I al anului școlar 2021-2022 s-au făcut plăți în valoare de 130.682 lei pentru bursele de merit
și boală. La capitolul investiții suma de 36.278 lei a fost cheltuită pentru achiziționarea unui fagot și a unui
dispozitiv stocare fișiere (NAS).

RESURSE
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 în contextul
pandemic actual;
Realizarea încadrării cu personal didactic calificat, respectiv cu personal didactic-auxiliar și
nedidactic cu o pregătire corespunzătoare cerinţelor postului;
Modernizarea infrastructurii şcolare şi completarea dotărilor.
Activitatea de perfecţionare s-a derulat pe tot parcursul semestrului I, cadrele didactice fiind îndrumate
să participe la diferite forme de perfecţionare. Profesorii înscriși la definitivat sau diferite grade
didactice au susținut inspecții curente la clasă (prof. Popa Larisa Georgiana, prof. Aluncărițe Mariusdefinitivat, prof. Runcan Lăcrămioara- gradul II, prof. Țibu Dana și prof. Chinchișan Oana-gradul I).
RELAȚII COMUNITARE
În domeniul Relaţiilor comunitare, direcţiile principale de acţiune au vizat:
Crearea de relaţii cu reprezentanţii Consiliului Municipal sau ai Primarului astfel încât să
participe activ şi să susţină în comunitate activităţile colegiului ;
Conştientizarea părinţilor privind responsabilitatea acestora pentru implicarea activă în
activităţile şcolii;
Continuarea parteneriatelor educaţionale cu instituţii locale, judeţene şi interjudeţene.
Acţionând pe această direcţie, toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi au acordat o atenţie sporită
întocmirii planificărilor, implicarea partenerilor educaționali şi realizarea unei legături permanente cu
familiile elevilor.
PROTECȚIA ANGAJAȚILOR ȘI ELEVILOR
În domeniul Protecţiei angajaţilor şi elevilor, direcţia principală de acţiune a fost:
Asigurarea protecţiei unităţii de învăţământ, a elevilor, a personalului angajat împotriva
accidentelor, incendiilor şi calamităţilor naturale.
În acest sens s-au luat măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor rutiere (prelucrarea regulilor
de circulație la orele de dirigenție, întâlniri organizate cu reprezentanți ai Poliției, etc.).
Totuşi există şi situaţii nedorite în comportamentul unor colegi: întârzieri nepermise de la ore sau
absenţe nemotivate, învoiri repetate, efectuarea sporadică a serviciului pe şcoală, nerespectarea
ritmicităţii notării în cataloage, greşeli de neatenţie în completarea cataloagelor, lipsa consemnării

zilnice a condicilor de prezență. Considerăm că toate aceste aspecte pot fi îmbunătățite printr-o analiză
clară și pertinentă în care să recunoaștem neajunsurile semnalate și să manifestăm dorința de a le
remedia. Succesele şi împlinirile didactice de care ne-am bucurat ne-au întărit încă o dată ideea că
înfrângerea nu este decât a celor care o acceptă.

Director,
Prof. Bejinaru Alexandra Veronica

Acest Raport de activitate a fost prezentat și aprobat în ședința
Consiliului Profesoral din 02.03.2022.

