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Anul fondării – 1975 

 

      În cadrul Şcolii activează: 

- 9 grupe de copii – compartimentul Artă Plastică 

- 4 grupe de copii – compartimentul Coregrafie 

- 1 grupă de  copii  - compertimentul Artă decorativă 

 

 



 

 

 

 

1.   Activitatea metodică şi de creaţie 

 a colectivului pedagogic 

          Şcoala de Arte Plastice este un focar activ al culturi, un centru de educaţie 
estetică a copiilor şi adolescenţilor. 

          Pe parcursul  perioadei date această Instituţie de Învăţământ au absolvit-o 

peste  800  de tineri şi tinere.  Mulţi din ei şi-au ales profesii în acest domeniu. Astăzi ne 
mîndrim că avem printre absolvenţii  Şcolii pictori profesionişti, designeri, modelari, 
arhitecţi, care  au  studiat  la  instituţii  superioare  şi medii speciale, nu numai în Republica 
Moldova, dar şi în România, Rusia, Belarusi, Italia Unii au susţinut stagierea chiar în Franţa. 

 

           În Şcoală muncesc cu dăruire de sine 4 profesori, care au absolvit cîndva 
această Instituţie de Învăţământ Artistic.   Este vorba de doamnele Olga Rusnac, Tatiana 
Scistlivaia, Janna Danilova  şi de domnul Grigore Şeico. Colectivul pedagogic, compus din 
oameni talentaţi şi profesionuşti, are scopul nu doar de a pregăti viitori pictori buni, ţelul 
principal constră în faptul de a educa la tînăra generaţie gustul  estetic şi artis-tic, de a 

descoperi şi a dezvolta calităţile creative, de a pune baza unor începutiri promiţătoare în calea 
spre frumos. 

    

     În anul de studii 2016 – 2017 colectivul pedagogic al Şcolii de Artă Plastică 
Briceni a înfăptuit o muncă deosebită în ceea ce priveşte educaţia estetică a copiilor şi 
tinerilor. 

 

    În Şcoală activează 9 grupe a cîte 8 – 15 persoane fiecare (nivelul mijlociu) 

    Colectivul pedagogic este compus din 6 profesori cu studii superioare şi medii de 
specialitate. Patru din ei dispun de Gradul didactic unul şi doi: 

Vatamaniuc Ludmila – GDÎ; 
Şeico Grigorii – GDÎ; 
Rusnac Olga – GDD; 



Sciastlivaia Tatiana – GDD. 

 Procesul de învăţământ se înfăptuieşte conform unor planuri şi programe speciale, 
repartizate pentru 4 ani de studii, în baza Regulamentului special al Şcolilor de Artă Plastică 
din republică. 

În august 2016 fiecare profesor a dezvoltat oraruri de fiecare disciplină pentru toate 
grupe. Oraruri au fost aprobate pe consiliul pedagogic.  

   Lucrul metodic al profesorilor din Şcoală s-a înfăptuit în cîteva direcţii şi anume: 
- lecţii deschise la toate disciplinile Şcolii de Artă Plastică, care au inclus analiza, 

opinia şi sfatul cilegilor-profesori; 

Pe parcursul anului au fost organizate şi ţinute 11 lecţii deschise de către profesorii 

Olga Rusnac, Grigore Şeico, Tatiana Sciastlivaia, Anatol Lavric şi Janna Daniliva conform 
planul anual 

 

 

 

Lecţie deschisă de desen şi pictura, profesor  Grigorii Şeico    

       

 



 

 

            Lecţie deschisă de compoziție şi compoziţie decorativă aplicată, prof. Tatiana  Sciastlivaia    

 

 

              

                  

       Lecţie deschisă de desen,                                       Lecţie deschisă de  sculptură,                                
        profesor  Anatol Lavric                                         profesor  Olga Rusnac       

- examinarea lucrărilor de artă plastică ale elevilor pentru fiecare semestru de studii 

 

                 



          -   Analiza şi punerea în discuţie a rezultatelor obţinute în cadrul consiliului pedagogic 

are un efect pozitiv în ceea ce priveşte ridicarea nivelului de predare a disciplinelor artistice 
în Şcoală. 

- munca creativă a celor mai buni elevi pentru completarea fondului metodic al 
Şcolii. Este vorba de cele mai reuşite compoziţii de desen şi pictură în ulei.    Utilizarea lor în 
calitate de exemple concrete în cadrul orelor şi a Şcolii în general.     

                                                        

- pregătirea materialului didactic intuitiv – desen, pictură şi compoziţie. 
Îndeplinirea sarcinilor de învăţământ pe etape; 

                  

- Un rol important în procesul de învăţământ îl are predarea calitativă a teoriei, 
care este strîns legată de orele practice. În acest scop profesorii folosesc în mare parte 
calculatoarele şi literatura, de care dispune fondul biblioteconomic al Şcolii. 

 

- Pe parcursul anului şcolar trecut lecţii de istorie artelor au fost conduse de 
profesoara Janna Danilov după programul dezvoltat. Materiale didactice au fost prezentate cu 
ajutorul calculătorilor şi diaproiectorului. 

 

- Controlul din partea administraţiei Şcolii în ceea ce priveşte îndeplinirea 
programului de învăţământ, controlul executat de către directorul instituţiei de asemenea 
joacă un rol pozitiv în activitatea zilnică. Se practică frecventarea reciprocă a lecţiilor de 
către colegi, care se răsfrînge pozitiv asupra procesului de învăţământ. 
 

Concomitent cu lucrul metodic, care se înfăpruieşte în Şcoala de Artă Plastică, 
profesorii acordă ajutor practic şi metodic colegilor de breaslă din liceele oraşului Briceni, 
conform obiectelor de studiu: pictură, desen, compoziţie. De asemenea le ajută în organizarea 
şi desfăşurarea concursurilor, amenajarea expoziţiilor, unde sunt expuse cele mai bune lucrări 
de pictură ale elevilor din licee, participă la diferite concursuri în ceea ce priveşte arta 
decorativă aplicată, apreciază la justa valoare lucrările elevilor, care doresc să participe la 
concursuri republicane pe profil, etc. 

În aprilie la Casă de Cultură oraşului colectivul Şcolii a organizat expoziţie 
permanentă a lucrărilor elevilor dedicată jubileului Şcolii de 40 de ani. 

 

            

 

Pe parcursul perioadei de raportare în Şcoala au fost conduse 5 acţiuni: 



- Ziua porților deschise pentru grupele seniori de grădiniţă cu lecţii de pictură; 
- Acţiune „Valoarea de arte decorative-aplicative în dezvoltarea societăţii” 

- KVN; 

- Master-class „Pictură pe prajituri de Paşti în stilul broderii naţionale”; 
- Pictură pe asfalt „Noi desenăm lumea” dedicată Zilei de ocrotire copiilor.  

 

            

 

Ziua porților deschise pentru grupele seniori de grădiniţă 

 

                



 

KVN 

    

Pictură pe asfalt „Noi desenăm lumea” dedicată Zilei de ocrotire copiilor 

 

   Activitarea metodică a profesorilor este strîns legată cu activitatea de 
creaţie, căci este cunoscut, că această colaborare îmbunătăţeşte activitatea 
pedagogică.  În timpul liber, profesorii muncesc creativ. Este vorba de pictură în 
ulei, pictură în acuarelă, pictură murală, pictură pe pînză. În acest mod ei îşi 
ridică nivelul profesional în domeniu, fapt ce se răsfrînge pozitiv în procesul de 
învăţământ. Muncesc creativ şi par-ticipă activ la organizarea expoziţiilor dnul 
Grigore Şeico, dnele Ludmila Vatamaniuc, Tatiana Sciastlivîi, Olga Rusnac şi 
Janna Danilova. 

 



                              

           

 La cursurile de reciclare pentru ridicarea nivelului profesional, care au avut loc la 

Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, or. Chişinău, au participat profesorii; Tatiana 
Sciastlivîi, Olga Rusnac, Ludmila Vatamaniuc, Grigorii Şeico. 
   

2. Participarea în cadrul Concursurilor şi Expoziţiilor 

      

     În perioada de dare de seamă colectivul pedagogic al Şcolii de Artă Plastică 
Briceni a înfăptuit o muncă deosebită referitor la organizarea concursurilor, atît în Şcoală, cît 
şi în afara ei. (or. Briceni)  

  Au fost organizate şi desfăşurate concursurile: „Tineretul şi pacea”, „Tradiţii şi 
obiceiuri de Anul Nou”, „Felicitări cu prilejul sosirii primăverii, oraş natal!” 

Aceste concursuri au devenit deja tradiţionale şi au loc în fiecare an. Ele s-au des-

făşurat în incinta Şcolii, Casei orăşeneşti de Cultură, Centrului de Cultură „Casa Cărţii”. Au 
participat activ toţi elevii Şcolii. S-au amenajat expoziţii, care de ase-menea au fost expuse în 
holul Primăriei oraşului Briceni, Biblioteca Publică raională şi a. Au fost date publicaţii în 

ziarul raional „Meleag Natal” etc. 
 

        S-au organizat expoziţii ale lucrărilor elevilor cu genericul:  
 

-   „Baştina mea” - către Ziua Republicii  
 

- către Hramul or. Briceni – „Cu prilejul sărbătorii, drag oraş!”, 
                                                                        14 octombrie 

- către Sărbătorile de Iarnă – „La mulţi ani!” 

- „Pentru voi, dragi femei” – către Ziua Internaţională a Feneilor –  

     8 martie 

-   „Florii” – către sărbătorile de primăvară. 



-  Expoziţie - dare de seamă a lucrărilor elevilor şcolii, care a avut loc în cadrul 
spectacolului de sărbătoare cu ocazia absolvirii şcolii Casa de Cultură Briceni 

Expoziţiile lucrărilor elevilor de la Şcoala de Artă Plastică se bucură de 
popularitate, atît printre tineri, copii, cît şi adulţi din or. Briceni. 

 

 

 

Elevii Şcolii de Artă Plastică Briceni au luat parte la Concursul Internaţi-
onal al copiilor dîn domeniul picturii) dîn Republica Macedonia. or. Bitola,  
               Colectivul pedagogic înfăptuieşte un lucru obştesc deosebit, nu numai 
în pereţii Şcolii, dar şi în Casa orăşenească de Cultură, în însăşi or Briceni.  În 
acest fel se ridică popularitatea Şcolii, creşte autoritatea corpului didactic.  
              Din 1999 în cadrul acestei Instituţii de Învăţământ Artistic activează 
formaţia de dans sportiv şi modern „Capriciu”, colectiv cu titlul onorific 
„model”, apărat în cadrul atestării Centrului Naţional de Creaţie Populară şi 
Ministerul Culturii al Republicii Moldova.  

              Coregraf Tatiana Pavlovschi. Aici studiază măiestria artei coregrafice 
peste 70 de copii. 

              Formaţia „Capriciu” are în palmaresul său mai bine de 100 de dansuri. 

Este un colectiv apreciat la justa valoare şi care se bucură de succes la orice 

manifestare culturală, organizată în or. Briceni şi în genere în raion. 
Pe parcursul anului de învăţămînt formaţia a evaluat de 12 ori. 

 



    

 

     

 

 

 

 

 

3. CELE MAI INTERESANTE MANIFESTĂRI 

 

            Ziua uşilor deschise la şcoala de arte 

Bine aţi venit!” cu aceste cuvinte sunt întâmpinaţi acei care păşesc pragul 
şcolii de arte din Briceni. Recent aici, la Ziua uşilor deschise, au venit în ospeţie 
elevii liceului Nr.1 din Briceni. Aici ei au fost ghidaţi cu amabilitate de profesori 

în frunte care le-a povestit despre instituţie, istoria ei, elevii, absolvenţii, profesorii. 
-Aici întotdeauna sunt bucuroşi de oaspeţi. Apoi oaspeţii au fost duşi pe un 

traseu bine determinat. Şcoala împlineşte 40 de ani, adică un jubileu frumos. În 
acest răstimp aici au studiat şi absolvit circa 800 tineri. Mulţi dintre ei şi-au legat 

destinul cu penelul şi vopselele, au devenit profesori de arte, artişti plastici, între 



ei mulţi designeri, modelori, arhitecţi. Asta 
după ce şi-au continuat studiile în şcoli 
superioare sau medii de specialitate atât 
acasă în Moldova cît şi în România, 
Ucraina, Rusia, Belarusi.  Unii dintre ei au 

fost la stagiere în Franţa. Cu toate acestea 
şcoala noastră nu-şi pune ca scop să 
pregătească plasticieni profesionişti, 
accentul aici se pune pe educarea gustului 

estetic, dezvoltarea la copii a spiritului 

creaţiei care să fie de folos pentru toată viaţa. Elevii noştri participă deseori la 
expoziţii internaţionale, la tot felul de concursuri de unde se întorc cu menţiuni şi 
diplome de laureat. Ca mărturie sunt diplomele de distincţie din Makedonia, 
Moskova, Chişinău, Bolgaria, China, cele 4 medalii din Japonia, “Palete de aur” 
din Polonia, medalii de bronz din Finlanda şi alte ţări. 

În şcoală termenul de studii este de 4 ani, pe parcursul cărora se studiază 
desenul, compoziţia, arta decorativă, istoria artelor, sculptura. Toate acestea 
asigură dezvoltare armonioasă a tinerelor talente. În cadrul acestei acţiuni elevii 
liceului au fost invitaţi să intre în clasele de studii, unde au văzut lucrările elevilor 
de aici, li s-a povestit despre fiecare obiect de studiu. Profesorii, între care şi 4 
absolvenţi ai şcolii, Tatiana Sciastlivaia, Grigore Şeico, Olga Rusnac, Janna 
Danilova, Anatol Lavric, le-au povestit pentru ce se studiază fiecare specialitate, 
ce perspective se deschid în faţa absolvenţilor unei şcoli de arte. Larisa Tăutul a 
demonstrat cele mai interesante lucrări de pictură care nu doar fac atmosferă de 
interier. Oaspeţilor li s-a lămurit că cunoaşterea în profunzime a artelor nu este un 
scop în sine dar o posibilitate de a dezvolta abilităţile artistice. Aici se învaţă a 
vedea, a gândi şi simţi, şi dacă elevul mai are şi harul dat de sus atunci noi îl ajutăm 
să-şi dezvolte aceste calităţi, acest dar atât de necesar pentru oameni. 

                                                                         

 



4. Baza materială a Şcolii 

 

 

       

              



                 

     

            Ani în şir Şcoala de Artă Plastică pentru Copii Briceni n-a avut un sediu 

propriu. Mereu îşi schimba locul. Astăzi, după o reparaţie capitală şi calitativă  a două 
blocuri libere a Grădiniţei de copii „Andrieş”, şcoala în sfîrşit a obţinut un local nou, cu 

încăperi luminoase, în care studiază pictura, practică dansul în jur de 150 copii din cele 2 
Licee ale oraşului Briceni şi satele din apropiere. 

          

  În şcoală există condiţii normale pentru învăţătură, creativitate, dans. La ora 
actuală avem 5 încăperi de clasă pentru efectuarea  orelor celor 9 grupuri, elevii cărora 
studiază în secţiile artistice şi pregătitoare, clasa de coregrafie 

Dispunînd de o bază materială bună, asigurată cu o tehnologie înaintată, Şcoala de 
Artă Plastică Briceni a obţinut posibilitatea de a înfăptui procesul de învăţământ la nivelul 
cerinţelor actuale, calitativ, în unison conform programu-lui şcolar. Este vorba atît de 
disciplinele artistice, cît şi de istoria artei. 

6.  Ajutorul material acordat de către organele 

Administraţiei Publice Locale 

Finanţarea şcolii în perioada 2016 – 2017 s-a înfăptuit în felul următor.  

30% - din contul părinţilor (plata pentru studii) 

70% - din bugetul Primăriei or. Briceni. 



 

Mijloacele de bază au fost folosite pentru plata salariilor profesorilor şcolii, 

personalului tehnic, încălzirea termică şi energie electrică, alte cheltuieli pentru 
întreţinerea Şcolii. 

 

 La momentul actual colectivul pedagogic are sarcina de a se pregăti calitativ către 
noul an de studii. Este vorba de repararea cosmetică a încăperilor, terminarea amenajării 
teritoriului şi m.a. 

 

 Este de menţionat, că Primăria or. Briceni anual ne acordă materiale de construcţie 
pentru înfăptuirea reparaţiei (var, vopsea). Reparaţia cosmetică a încăperilor de clasă se face 

cu puterile profesorilor şi a personalului tehnic al Şcolii. 

 

În scopul îmbunătățirii bazei tehnico- material a Școlii de Arte Plastice, anul acesta 
Primăria de  Briceni va efectua o revizuire majoră a acoperișului la cele două clădiri ale 
școlii, va instala un nou sistem de încălzire. 

                Începînd cu 6 iunie a acestui an  vor fi efectuate lucrările ce țin de  izolația pereților  
exterior i  a clădirii  Școlii, setarea refluxurilor și a  rigolelor, decor  în  aer liber,  fațadelor. 
Școala va fi complet renovată, va primi un aspect  frumos  și modern.     

 


