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RAPORT DE ACTIVITATE  AL COMISIEI ARTISTICE 

PENTRU SEMESTRUL I,  ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

A. Managementul comisiei artistice 

1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice comisiei artistice 

         Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, comisia artistică a profesorilor şi-a propus următoarele 

obiective: 

• asigurarea calităţii actului educaţional prin întocmirea programei şcolare, a planificărilor 

calendaristice şi semestriale; 

• parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare specifice cercurilor; utilizarea de strategii 

activ-participative; 

• folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup 

• susţinerea unui număr constant de elevi la cerc; 

• organizarea de activităţi extracurriculare; 

• participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la 

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

• perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

• conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste; 

• colaborarea instituţie şcolară-familie-. 

            Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului liceal, primar, preşcolar, după caz, s-a realizat prin 

dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi 

transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare.  

            Toate cadrele didactice au parcurs programa ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee 

activ-participative la fiecare cerc, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. 

Proiectarea didactică la nivelul fiecărei grupe  s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe 

care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi 

evaluare precum şi standardele de competenţă conform categoriei de vârstă.  

  Toate cadrele didactice au parcurs programa specifică cercului, conform planificărilor calendaristice 

proiectate pe unităţi de învăţare.  

S-au întreprins activităţi de selecţie/testare, observare a copiilor şi elevilor, discuţii cu părinţii, copiii fiind 

implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de 



performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de dobândire de noi abilităţi practice, artistice, de 

perfecţionare a celor existente, de acomodare în mediul nonformal. 

            Pentru mobilizarea copiilor şi elevilor  la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă 

a mecanismelor intelectuale ale acestora, profesorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, 

strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea talentului, a dezvoltării capacităţii practice şi artistice, în 

direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, practice, 

artistice, modelatoare, problematice. 

         

  În lecţiile desfăşurate la grupă, profesorii au aplicat tehnici de implicare individuală/centrate pe elevi 

sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor 

elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de 

primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a 

răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

          Fiecare profesor a elaborat teste de evaluare predictivă, formativă şi sumativă. În urma evaluărilor s-

a constatat că elevii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa preşcolară şi dau dovadă de o bună 

receptivitate. 

              Puncte slabe: 

             S-a observat că spre sfârşitul semestrului I a scăzut frecvenţa copiilor la cerc, datorată vremii 

nefavorabile şi a îmbolnăvirilor frecvente a copiilor. 

 

 Activităţi metodice, ştiinţifice şi de perfecţionare 

a. Activităţi metodice: 

În cadrul şedinţelor comisiei metodice s-au prezentat şi dezbătut mai multe referate şi s-au 

desfăşurat activităţi demonstrative, lecţii televizate menite să diversifice şi să îmbunătăţească 

activitatea didactică de la cerc. Aceste activităţi au fost următoarele: 

-  Referat: ”Comunicare în cadrul grupului”-prezentat de prof. Lungoci Mihai. 

- Referat: „Rolul educaţiei jurnalistice”-prezentat de prof. Strejac Oana. 

-Referat: „Formarea comportamentului empatic la copii”. 

- În data de 14-15 decembrie 2018 a susţinut lecţii deschise la toate formaţiile de dans, în sala de balet. 

Lecţiile s-au intitulat : ”În aşteptarea lui MOŞ CRĂCIUN” la care au asistat părinţi, copii şi profesori. 

-  Prof. Vieriu Carolina a susţinut colocviul în vederea înscrierii la Gradul Didactic I; 

b. Activităţi ştiinţifice : 

-Prof. Vieriu Carolina a publicat ”Educația copiilor în spiritul valorilor naționale” în volumul ”Un 

secol pentru educație” (ISBN 978-606-625-350-5); 

- Prof. Vieriu Carolina participat la Conferința ”Un secol pentru educație”, desfășurată în cadrul 

Zilelor Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava, 2 noiembrie 2018. 

 

c. Activităţi de perfecţionare: 

-Consfătuirea cadrelor didactice de educaţie nonformală, septembrie 2018; 

            -Cosfătuirea cadrelor didactice de limba engleză, septembrie 2018- prof. Vieriu Carolina; 
 



2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, relaţia profesor-profesor, 

relaţia elev-profesor, profesor-echipa managerială, comunicarea din cadrul catedrei). 

Relaţiile cadru didactic- elev: 

  -relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi înţelegere, afectivitate 

  -copiii  sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de activitate. 

  Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţile din cadrul cercurilor s-a menţinut o relaţie 

permanentă între părinţi şi profesori. 

  În cadrul comisiei artistice a profesorilor din Palatul Copiilor colaborarea a fost eficientă, 

împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică. 

  S-a realizat o comunicare foarte bună cu toate cadrele didactice din Palatul Copiilor împreună cu 

care au fost organizate activităţi extracurriculare deosebite. 

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor şi a  mijloacelor de învăţământ  

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

resursele de joc şi învăţare. În această direcţie putem spune că sunt necesare spaţii mai mari, pentru a 

îmbunătăţi calitatea actului educaţional. 

  Fiecare profesor a utilizat la grupă mijloacele electronice de învăţământ. Au fost utilizate 

materiale reciclabile la cercurile de profil, implicând deopotrivă elevi şi părinţi în colectarea lor.   Au fost 

elaborate o multitudine de fişe de lucru, evaluarea realizându-se în funcţie de specificul fiecărui cerc. 

B. Eficacitatea educaţională 

1. Proiectarea şi promovarea ofertei educaţionale 

  În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că programele propuse 

la cercurile artistice au fost parcurse ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative 

cu rezultate deosebite. Copiii şi elevii au fost încântaţi de activităţile derulate pe parcursul întregului 

semestru, astfel încât se poate spune că s-a asigurat în acest fel frecventa unui număr mare de copii pe 

parcursul primului semestru.  

2. Sistemul de evaluare 

a. Strategii/criterii de evaluare utilizate 

  Evidenţiem consecvenţa profesorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 

conţinuturilor activităţilor, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi 

remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a 

actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, 

competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

  S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând copiilor familiarizarea cu 

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

b.Criterii de evaluare. Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât 

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

evaluării au fost raportate la standardele de performanţă .  



Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea copiilor în legătură cu progresul 

realizat, concretizat prin rezultate deosebite la concursuri,  spectacole şi expoziţii realizate. 

C. Managementul calităţii 

1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor 

didactice, întâlniri de lucru) 

  Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, din cadrul comisiei artistice, este necesar ca elevii, 

profesorii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai 

mult centrată pe instruire-formare şi perfecţionare. 

  Evidenţiem necesitatea promovarii şi practicării unei educaţii centrate pe elev şi pe dezvoltarea 

globală a acestuia în contextul interacţiunii cu mediul natural şi social. 

Am constat ca la unele cercuri intâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii 

activităţilor didactice: 

  -s-a pus un accent mai mare pe integrarea strategiilor de învăţare în cerc; 

            -s-a creat un climat favorabil învăţării, dobândirii şi perfecţionării de competenţe; 

  -s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de 

relaţii bune în cadrul comisiei artistice, dar şi în cadrul Platului Copiilor în general; 

  -părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de învăţământ, 

la organizarea de ateliere, spectacole şi expoziţii; 

  -s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi 

acceptarea opiniei celuilalt. 

2. Optimizarea strategiilor de evaluare 

  -s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi; 

  -s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor; 

S-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţii desfăşurate, dar că se pot 

imbunatati strategiile didactice astfel incat demersul didactic sa fie si mai bine conceput. 

  În urma analizei efectuate, consider că membrii comisiei artistice întrunesc standardele privind 

calificarea şi experienţa dobandita si recomand ca toate cercurile din cadrul acestei comisii, indiferent de 

specific, sa desfasoare mai multe activitati extracerc, care sa atraga copii si parinti deopotriva. 

Parteneriate: 

• Gradinita cu Program Prelungit „Aşchiuţă”. 

• Librăria „Cărtureşti” 

•  Şcoala Gimnazială Dănila, com. Dărmăneşti, jud. Suceava. 

• Şcoala Gimnazială Nr.8 Suceava 

• Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava. 

• Fundaţia FARA-Suceava. 



• Şcoala Gimnazială Măriţei, com. Dărmăneşti, jud. Suceava 

Expoziţii:       

•  În luna decembrie, elevii de la Cercul Fotocineclub, coordonat de prof. Buculei Mihaela au 

participat cu lucrări de fotografie la expoziţia organizată la ISJ Suceava sub titlul „Peisaj de iarnă”. 

• Tot la ISJ Suceava în luna decembrie, copiii cercului de Artă textilă, coordonat de prof. Macoveiciuc 

Hreamătă Cristina, prof. Reuţ Marcela – cercul Atelierul fanteziei şi prof. Rusu Petronela –cercul 

de Pictură au expus atât obiecte decorative, realizate cu tehnici complexe şi materiale diferite, 

precum şi desene. 

 

Activităţi extracerc în anul şcolar 2018-2019 

Semestrul I 

Nr. 

crt. 

Titlul activităţii Perioada de 

desfăşurare 

Profesor coordinator/ 

profesori coordonatori 

1.  Deschiderea oficială a cursurilor 

Palatului Copiilor Suceava-spectacol, 

expoziţie, demonstraţie karturi 

29 Septembrie 

2018 

Choleva Biatrice 

Buculei Mihaela 

Duminică Mirela 

Petrea Aida 

Salup Mărioara 

Şandru Alina 

Voinoiu Ileana 

Vieriu Carolina 

Reuţ Olga Marcela 

Lungoci Mihai 

Aneculăesei Daniel 

2.  30 de acţiuni la Fundatia FARA cu copii 

de 6-15 ani şi tineri de 21-36 ani, la 

atelierele de creaţie ale fundaţiei, din 

Suceava, Vadul Moldovei şi Cacica                      

Septembrie 2018-

iInuarie 2019 

Rusu Petronela 

3.  Activităţi de plantare copaci în cadrul 

campaniei globale ”Plant a tree for 

peace”  

21 Septembrie 

2018 

Vieriu Carolina 

4.  Zilei Europene a Limbilor activitatea 

intitulată „Languagesaroundtheworld”  

26 septembrie 2018 Vieriu Carolina 

5.  Ziua Mondială a Educaţiei  prin activităţi 

organizate în cadrul cercului. 

5 Octombrie 2018 Rusu Petronela 

Oana Strejac 

Şandru Alina 

Buculei Mihaela 

6.  18-19 octombrie, am marcat Ziua 

Europeană de Luptă Împotriva Traficului 

de persoane 

18-19 Octombrie 

2018 

Rusu Petronela 

7.  Concurs de  schițe vestimentare 

intergrupe -VREAU SĂ FIU DESIGNER 

20 Octombrie 2018 Voinoiu Ileana 

8.  Poveşti de Brumărel, invitat special 

maestrul Mihai Pînzaru PIM - Emisiunea 

televizată, postul local Intermedia 

22 Octombrie 2018 Şandru Alina 

Buculei Mihaela 

9.  Activitate extracerc ,, Ziua internațională 

a surâsului” 

 6 Octombrie 2018 Macoveiciuc Hreamătă Cristina 



10.  Program artistic în cadrul Concursului 

naţional „Space Week International – 

Explorând noi lumi în spaţiu”-şcoala 

Gimnazială Ipoteşti, jud. Sucaeava (22 de 

copii) 

9 Octombrie 2018 Lungoci Mihai 

11.  Activităţi culturale de Halloween  30 Octombrie 2018 Vieriu Carolina 

12.  Emisiune TV Intermedia - ,,Clubul 

copiilor” 

Octombrie 2018 Rusu Petronela 

 

13.  Participare la Conferinţa „ Învăţămâtul 

vocaţional- Arte”, susţinută de domnul 

Virgil Scripcariu la Muzeul de Istorie 

„Bucovina” 

7 Noiembrie 2018 Rusu Petronela 

 

14.  Dialog cu Bucovina – Concurs de texte , 

desene şi  fotografii  dedicate Unirii 

Bucovinei cu România – activitate 

desfăşurată în parteneriat cu elevii de la 

Şc. Gimnazială nr. 1 Suceava. 

Noiembrie 2018 Buculei Mihaela 

15.  Călători în lumea Artei Noiembrie 2018 Strejac Oana 

16.  Emisiune TV Intermedia - ,,Clubul 

copiilor”  

12 Noiembrie 2018 Macoveiciuc Hreamătă Cristina 

17.  Spectacol de "Ziua Bucovinei", la  

Iulius Mall;  

Noiembrie 2018 Petrea Aida 

18.  Emisiune TV Intermedia-,,Clubul copiilor”  23 Noiembrie 

2018 

Reuţ Olga Marcela 

19.  Spectacol de Caritate  organizat de 

Colegiul de Arte „Ciprian Porumbescu”, 

 la Casa de Cultură Suceava 

Noiembrie 2018 Petrea Aida 

20.  „VINE MOȘ NICOLAIE ȘI LA PĂRINȚI” 

cadouri pentru părinți realizate de copii. -  

pernuțe decorative 

30 Noiembrie 2018 Voinoiu Ileana 

21.  Activitate dedicată Centenarului Marii 

Uniri 100 de ani în cel mai frumoase 100 

de cuvinte! 

1 Decembrie 2018 Şandru Alina 

22.  Activitate dedicată Sărbătorilor de iarnă 

Wish List. 

Decembrie 2018 Şandru Alina 

23.  Tradiţiile sunt bine păstrate...Activitate 

desfăşurată  împreună cu meşterii 

populari din Târgul de Crăciun. 

Decembrie 2018 Buculei Mihaela 

24.  Participare la „Cupa Campionilor” la 

Karting, la Hotel Imperium 

Decembrie 2018 Petrea Aida 

25.  Spectacol de Caritate  organizat de 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, 

Casa de Cultură Suceava 

Decembrie 2018 Petrea Aida 

26.  Spectacol de Crăciun organizat de Palatul 

Copiilor Suceava, la Casa de Cultură a 

Studenților ,,Joseph Schmidt” 

Decembrie 2018 Petrea Aida 

27.  Expoziție cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

la Inspectoratul Școlar Județean Suceava 

Decembrie 2018 Macoveiciuc Hreamătă Cristina 



28.  Expoziţie de grafică şi pictură în spaţiul 

expoziţional pus la dispoziţie în holul ISJ 

Suceava 

Decembrie 2018 Rusu Petronela 

29.  “Daruri” – Spectacol muzical-coregrafic 16 Decembrie 2018 Lungoci Mihai 

30.  „Măndru că sunt român”-vizită Muzeul 

de Istorie 

 Decembrie 2018 Strejac Oana 

31.  Sărbătoarea Bradului Decembrie 2018 Strejac Oana 

32.  Serbare de Crăciun - CCS Suceava 16 Decembrie 2018 Aneculăesei Daniel 

33.  Emisiune TV Colinda – patrimoniu 

imaterial – Muzeul de istorie Suceava 

17 Decembrie 2018 Aneculăesei Daniel 

34.  Organizarea Festivalul datinilor şi 

obiceiurilor de Iarnă ”Tradiţii 

Bucovinene” 

19 Decembrie 2019 Aneculăesei Daniel 

35.  Workshop-ul „Poveste despre...dar”, 

organizat de doamna prof. Univ. Dr. 

Anca-Doina Ciubotaru de la 

Universitatea de arte „George Enescu” 

Iaşi, care s-a desfăşurat în incinta 

Teatrului „Matei Vişniec”  

19 Decembrie 2019 Rusu Petronela 

Maxim Cristina 

Rusu Petronela 

36.  “Dăruim zâmbete” – activitate educativă 

(concurs de colinde) 

21 Decembrie 2018 Lungoci Mihai 

37.  ”În lumea magică a Crăciunului”-Proiect 

/Parteneriat cu Şcoala Gimnazială 

Măriţei/ Structura Dănila–Atelier de 

confecționat decorațiuni de Crăciun/Tărg  

de Crăciun 

18 Decembrie 2018 Reuţ Olga Marcela 

38.   ”În lumea magică a Crăciunului”-Proiect 

/Parteneriat cu Şcoala Gimnazială 

Dărmănești –Atelier de confecționat 

decorațiuni de Crăciun/Tărg  

de Crăciun 

19 Decembrie 2018 Reuţ Olga Marcela 

39.  Expoziţie de Crăciun la Palatul Copiilor 

Suceava 

Decembrie 2018 Reuţ Olga Marcela 

40.  Organizare de activităţi in parteneriat cu 

G.P.P. Aşchiuţă cu ocazia Campaniei ”19 

Zile de Activism pentru prevenirea 

abuzurilor si violenţelor asupra copiilor şi 

tinerilor” 

Ianuarie 2019 Vieriu Carolina 

41.  Acţiune de voluntariat în cadrul 

Bibliotecii Judeţene “Ora Poveştilor”. 

Ianuarie 2019 Şandru Alina 

42.  Mihai Eminescu- Poet Naţional Ianuarie 2019 Strejac Oana 

43.  -Activitate dedicată aniversării lui Mihai 

Eminescu:http://prafdestele.net/10-

lucruri-mai-putin-stiute-despre-mihai-

eminescu-interesant/ 

Ianuarie 2019 Şandru Alina 

44.  Activitate dedicată Zilei de 24 Ianuarie, 

Recităm împreună! 

24 Ianuarie  2019 Şandru Alina 

45.  Participare „Mai aproape de jucării mai 

departe de violenţă” orcanizat de către-

Muzeul-Bucovinei 

-Asociaţia „Muzeul jucăriilor” 

29 Ianuarie 2018 Buculei Mihaela 

http://prafdestele.net/10-
http://prafdestele.net/10-
http://prafdestele.net/10-
http://prafdestele.net/10-


46.  „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!” 30 Ianuarie 2019 Buculei Mihaela 

47.  Campanie judeţeană de prevenire a 

violenţei în mediul şcolar, Emisiune TV 

„Fără violenţă în mediul şcolar” 

31 Ianuarie 2019 Buculei Mihaela 

48.  Activitate de celebrare a Zilei 

internaţionale a Cititului Împreună – 1 

Feb. 

1 Februarie 2019 Şandru Alina 

 

 

Participări și premii obținute la concursuri sem.I-comisia artistică 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea concursului/festivalului şi poziţia 

(Conform CAEN 2018) 

Premii obţinute 

I II III M PS 

 Muzică Populară - Daniel Aneculăesei      

1. Festivalul Internaţional de Folclor „Moine teanca” ș 

Moine ti, Bacău 

Festivalul Internaţional de Folclor „Moine teanca” ș 

Moine ti, Bacău 

19 decembrie 2018–Festivalul datinilor şi 

obiceiurilor de Iarnă ”Tradiţii Bucovinene” (CAEJ 

C5/5); 

    1 

 Cultură și civilizație engleză – Vieriu Carolina      

2. „Snow-capped English”, Clubul Copiilor Paşcani, 

31 ianuarie 2019; 

3   2  

3. Cenaclu literar - Şandru Alina      

 La concursul naţional Icoana sufletului de copil 

2018-2019 

1 1 1 - - 

4. Petrea Aida      

 Concursul Regional de Dans "Ritm şi Armonie" 

ediţia a VII-a, Palatul Copiilor Iaşi, noiembrie2018 

2     

 

 

 

 

                                                                                                Responsabil comisia artistică, 

                                                                                                     Prof. Reuţ Olga Marcela 

 

 

 


