
 

 

                                             
 

 

 

1. Conferința de încheiere a Festivalului - concurs “Trecut.Prezent.Viitor” – ediția II  

Septembrie 2017 
 

Ediția a doua a festivalului-concurs Trecut.Prezent.Viitor a ajuns la final, după o serie de activități 

desfășurate în perioada aprilie - septembrie 2017. La cele trei secțiuni:  Arte Vizuale, Muzică și Creaţie 

literară au concurat 725 de participanți din Italia, Ungaria și 18 județe ale țării: Arad, Alba, Satu-Mare, 

Dolj, Gorj, Olt, Galați, Tulcea, Cluj, Timiș, Buzău, Bihor, Mureș, Sibiu, Mehedinți, Neamț, 

Hunedoara și București. În cadrul concursului au fost premiaţi cu premiile I, II, III și Mențiuni, 181 de 

participanţi, ceea ce reprezintă un procent de 24,96% din numărul total de participanți. În urma evaluării 

concurenţilor de către juriile de specialitate s-au oferit, şi premii speciale, menţiuni şi diplome de 

participare. Conferinţă de încheiere a proiectului a avut loc în 29.09.2017 la Teatrul de Artă Deva. 

 

                
 

 

 

 



2. Tosca – Giacomo Puccini  

 
Spectacol de operă susținut în parteneriat cu Universitatea de Artă din Târgu Mureș, cu participarea 

elevilor de la secția de muzică, sub coordonarea domnului profesor Sân Călin. 

 

              
 

3. „Împreună, mai bine!”- excursie tematică a claselor a VII-a, la Timișoara 

 

 

         
    

4. „Balul Bobocilor”  - 2017 

 
Ca în fiecare an, elevii claselor a XII-a i-au înconjurat pe colegii lor mai mici cu căldură și prietenie, 

organizând pentru ei Balul Bobocilor, activitate menită să contribuie la socializare, toleranță și respect 

reciproc. 

          

         

 

 

  



 5.  ,,O scrisoare pierdută” – reprezentație de teatru 

 
Deja o tradiție oferită de elevii claselor a XI-a sub coordonarea doamnei profesor de limba română, Dorina 

Bărbănțan. Elevii de liceu sunt foarte atrași de această activitate care îi ajută să înțeleagă mai bine operele 

literare pe care le citesc, să intre în pielea personajelor și să-și pună în valoare talentul artistic.  

           

         

                                                     

 

6. ,,Împăratul muștelor” – lecție interdisciplinară, aria limbă și comunicare 

 
 Activitate susținută de elevii clasei a IX-a Arhitectură, coordonată de profesorii Murar Alexandru – 

limba română și Leahu Daciana – limba engleză, ca activitate de evaluare alternativă și asigurare a 

ciclicității procesului de predare – învățare – evaluare.  

           

 

 

7. Atelier de weekend – activitate extrașcolară, coordonată de domnii profesori Ana Iancu, Cătălin 

Dragomir și Daniel Bocșe, în cadrul catedrei de arte plastice. Elevii au șansa de a utiliza timpul liber pentru 

a-și consolida și aprofunda cunoștințele de specialitate, precum și de a se pregăti suplimentar pentru 



concursuri, olimpiade sau admitere la facultate, sub coordonarea profesorilor lor. Această activitate se 

desfășoară pe toată perioada anului școlar, septembrie 2017 – iulie 2018, sâmbăta între orele 10.30 – 15.00. 

   

 

              

 

8. “Acces si mobilitate - garanția dezvoltării 2017" 
 

Proiect de mobilitate destinat claselor a XI-a și a XII-a, sectia muzică, în colaborare cu profesorii 

Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj – Napoca. Elevii au participat la ateliere de lucru pe 

diferite secții, cu scopul de a se familiariza cu specializările pe care le pot alege pentru pregătirea 

superioară.  

        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ,,Împreună de Halloween!” – parada dovlecilor/ costumelor - concurs, expoziție cu 

vânzare 

 

                      
 

     
 
 

10. ,,Cânt din suflet pentru suflet” – spectacol folcloric 
 

Spectacol folcloric organizat pentru comunitatea locală, de către secția de muzică a liceului, în scopul 

valorificării tradițiilor populare românești prin cântec și joc și totodată pentru promovarea imaginii liceului. 

        

              

 

11. ,,Fumatul dăunează grav sănătății!”  

 

Activitate realizată în cadrul orei de dirigenție a clasei a IX-a Muzică, sub conducerea doamnei professor 

Silvestru Octavia, campanie de conștientizare împotriva fumatului, pentru a marca Ziua naționala fără tutun 

realizare de pliante, afișe, susținere dezbateri. 

 



                         

 

12. International Conference “Excellence and Sustainability in Education and 

Culture”  
 

În cadrul parteneriatului pe care Liceul de Arte îl are cu Institutul Confucius din Sibiu, formațiile liceului, 

Armonia și Trio Chinese Band au participat în calitate de invitați la conferință., pentru a celebra 

împreună Aniversarea a 10 ani de la înființarea Institutului Confucius din Sibiu. 

                 

 

13. “O zi cu tine” 
 
Proiect de activitate extrașcolară realizat la nivelul liceului, gândit ca o metodă de colaborare la 

nivelul ciclului primar și liceal. Activitățile din cadrul proiectului pot lua forma unor ateliere de lucru 

comune, excursii sau spectacole, desfășurate în parteneriat, o clasă de liceu și una din ciclul primar. 

Prima activitate de acest fel s-a desfășurat în 23 noiembrie 2017, excursie la Sarmizegetusa Regia, cu 

participarea claselor a XI-a Muzică – a IV-a Muzică și a IX-a Arhitectură – a II-a Plastică. Inițiativa 

acestui proiect îi aparține doamnei profesor Perț Alexandrescu Alina Alexandra, inițiativă foarte bine 

primită de către totți participanții, activități care se vor desfășura în parteneriat pe tot parcursul 

anului școlar. 

       



     

 

14. CROSSOVER (depășire, a trece peste)  
 
 Expoziția ”CROSSOVER” propune publicului devean o suită de lucrări de artă vizuală ce au 

la bază tehnici foto sau video, procesări de imagine digitale ori analog. lucrările tinerilor artiști se 

află într-o stare de schimbare constantă, sau de depășire a stării de cotidian vizual, mergând contra 

opiniilor generale față de fotografie și imagine tehnică, experimentând cu limitele și permisiunile 

tehnice dar și intelectuale, cu realizările tehnologice digitale, sau de tipar/print digital. În expoziția 

coordonată de domnul professor Daniel Bocșe se pot admira lucrările tinerilor artiști Timeea 

DRAGOMIR – clasa a IX-a Arte Plastice, specializarea Ceramică; Andreea OPREAN – clasa a XI-

a Arte Plastice, specializarea Grafică; Crista CERNAT – clasa a XI-a Arte Plastice, specializarea 

Grafică; Paul BUNEA – clasa a XI-a Arte Plastice, specializarea Grafică. 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Workshop – FCE &CAE English Cambridge Exams 

Activitate de perfecționare a cadrelor didactice din catedra de limbi moderne, susținută în 

parteneriat cu EEC Examination Centre București. 

  

       


