AN ȘCOLAR 2017-2018
SEMESTRUL I

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 XIa 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.

16. Ora de Net
Activitate educațională, cu scop de consultare a copiilor în privința folosirii Internetului și a
noilor tehnologii. Această activitate face parte din Programul european Ora de Net,
coordonat de Organizația Salvați copiii, program care promovează utilizarea creativă, utilă
și sigură a Internetului de către copii. Activitatea s-a desfășurat cu un număr de 25 de elevi
din clasa a IX-a Arhitectură, sub coordonarea profesorilor Leahu Daciana și Murar
Alexandru.

17. La mulți ani, Românie dragă!
Cu ocazia Zilei Naționale a României, elevii liceului au participat la o serie de
activități desfășurate în incinta școlii, coordonate de doamna director adjunct, prof.
Mateș Adela, împreună cu profesorii de istorie, Borca Valentin și Bîrsoan Adrian și

profesorii de arte plastice, concursuri de cultură generală și expoziții de desene și au
participat la activitățile-concurs organizate de partenerii noștri, Biblioteca Județeană
“Ovid Denușianu” Deva.

18. Mândru că sunt roman!
Spectacol de cântece patriotice, colinde și jocuri tradiționale românești susținut cu
ocazia Zilei Naționale a României, în cadrul proiectului "Mândru că sunt român".
Elevii de la secția de muzică, coordonați de prof. Demea Ovidiu, împreună cu trupa
de dansuri a liceului, coordonată de doamna prof. Mateș Adela, au încântat publicul
prezent la Castelul Huniazilor, în Hunedoara.

19. „Cântec, grai şi joc străbun”
În data de 24 noiembrie 2017, la Colegiul National de Artă „Ion Vidu” din Timişoara
s-a desfăşurat cea de-a X-a ediţie a Festivalului – concurs regional intitulat „Cântec,
grai şi joc străbun”, organizat în colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

În cadrul competiţiei au participat 130 de concurenti cu vârste cuprinse între 7 şi 18
ani, din judeţele Gorj, Hunedoara, Mehedinţi şi Timiş, care au evoluat în cadrul a trei
secţiuni: recitare în grai, solişti vocali şi solişti instrumentisti.
Iată distincţiile cu care s-au întrs acasă elevii deveni:
–Solişti vocali :
Premiul 2: Vanc Alexandra – cls. a VIII-a, Stîngă Roxana şi Petruț Teodora – cls a
X-a, clasa prof. Bianca Iacoboni Zeiconi
Premiul 3: Csoboth Maya şi Jurjiu-Țandrău Gabriel – cls.I, Stăncioi Patricia – cls. a
II-a, Țanc Iulia-cls. a X-a, clasa prof. Bianca Iacoboni Zeiconi şi Gavrilă Ecaterina –
cls. a X-a, clasa prof. Loredana Almăşan.
-Solişti instrumentisti:
Premiul 2: Ruszuly Răzvan – cls. a VIII-a, acordeon, clasa prof.Ovidiu Ioan Demea
Premiul 3: Țurcanu Bogdan – cls a VI-a saxofon, Demian Gabriel – cls a VIII-a
clarinet, Diniş Valentin – cls. a IX-a taragot, clasa prof.Ovidiu Ioan Demea, Ivan
Andrei – cls a IX-a saxofon, clasa prof. Cristian Neag
Menţiuni: Toma George – cls a VIII-a saxofon, clasa prof.Ovidiu Ioan Demea
şi Petrea Alin – cls. a IX-a, clasa prof. Cristian Neag

20. ”...de la Renaștere la modernism”, în colaborare cu Academia de Muzică Gh.
Dima, Societatea Filarmonică Deva, Școala de muzică Augustin Bena, Asociația
culturală Del-Erdelyert
Data: 29 septembrie 2017
Locul desfășurării : Palatul Magna Curia Deva,Sala Șemineului
Coordonatorul Orchestrei de camera Juventa : prof. Adrian Lazar
Participanti (Componenta orchestrei): prof.Marasescu Iudith
prof.Lazar Adrian
prof.Iakab Camelia
prof.Varga Csaba
Marinescu Iulian cls.a IX-a
Termure Maria Irina cls. XI-a
Sinescu Iulia cls.a XI-a

21. Concert cameral "Joy to the world", în parteneriat cu Fundația Sf. Francisc,
Academia de muzică Gh. Dima, Școala de muzică “Augustin Bena” Cluj Napoca,
Societatea Filarmonică Deva
Data: 3 decembrie 2017
Locul desfășurării: Manastirea Catolică Franciscană Deva
Coordonatorul Orchestrei de camera Juventa: prof.Adrian Lazar
Participanți (Componenta orchestrei): prof. Marasescu Iudith
prof. Bucur Rodica
prof. Iakab Camelia
prof.Varga Csaba
prof.Dumitriu Cristian
Marinescu Iulian cls.a IX-a
Termure Maria Irina cls. a XI-a
Sinescu Iulia cls.a XI-a

22. Gala premiilor "Iancu de Hunedoara" ediția 2017
Data: 27 octombrie 2017
Locul desfășurării: Castelul Corvinilor Hunedoara
Organizator: ISJ Hd
Coordonator: prof. Mărășescu Iudith
Participanți: Cvartetul CUORE
prof. Mărășescu Iudith
prof. Lazăr Adrian
prof. Iakab Camelia
Țermure Maria Irina cls.a XI-a

23. ,,Lângă bradul de Crăciun” – activități cultural artistice, expoziții de felicitări,
tradiții și obiceiuri, concursuri “Clasa cel mai frumos împodobită”, târg de Crăciun
Elevii din toate cele 5 clădiri ale liceului nostru s-au pregătit cu mare dăruire pentru a
întâmpina sărbătorile de iarnă, organizând, sub coordonarea profesorilor lor activități
diverse, de la serbări ale claselor, la târguri de Crăciun, de la expoziții de iarnă și
concursuri, la evenimente caritabile.

24. Colinde, colinde.... – La vremea colindelor, corurile școlii – Orfeu (corul
elevilor de liceu) – coordonatori prof. Gelu-Onțanu Crăciun și Mariana OnțanuCrăciun, Lira (corul elevilor de gimnaziu) – coordonator prof. Călin Sân, Arlechino
(corul elevilor din ciclul primar) – coordonatori prof. Mariana Onțanu-Crăciun și
Alina Perț Alexandrescu, precum și formația “Românașul” – coordonator prof.
Demea Ovidiu, s-au prezentat în fața partenerilor noștri educaționali și ai întregii
comunități locale cu concerte de colinde susținute pe toată perioada lunii decembrie,
pentru a încânta sufletele publicului prezent și a face o introducere de suflet în
atmosfera sărbătorilor de iarnă și a sfintei sărbători de Crăciun.

Este remarcabilă selectarea corului Orfeu al claselor IX-XII, condus de prof. Onțanu-Crăciun Gelu
și prof. Onțanu-Crăciun Mariana, între finaliștii participanți la Gala Premiilor Excelsior 2017 –
Eurovision coruri, spectacol televizat și prezentat în luna decembrie pe canalul național de
televiziune TVR2. Îi felicităm și le dorim mult succes la viitoarele concursuri la care vor participa!

25. ,,La mulți ani, Românie dragă!” - Ziua Națională a României a fost sărbătorită de către
elevii claselor primare, gimnaziale și liceale, printr-o serie de activități cultural-artistice, prezentări
power-point, expoziții de desene, dezbateri, spectacole folclorice, sub

coordonarea doamnei

director adjunct, prof. Mateș Adela și a profesorilor Borca Valentin, Florean Corina, Giangu Ofelia

și Bârsoan Adrian. Elevii au inițiat concursuri și au primit diplome.

26. RAPORT – o expoziție de studii în culoare dedicată memoriei pictorilor Mihai Horea și
Vasile Varga , a cuprins o selecție de lucrări realizate în perioada 2016 – 2017 de grupa de pictură a
clasei (pe atunci) a IX-a plastică a Liceului de Arte, în orele dedicate studiului culorii – coordonator
prof. Andrei Rosetti. 18 elevi de la Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” din Deva au expus lucrări de
pictură la Galeria ”din Deal”. Vernisarea expoziției, al cărei curator a fost profesorul și artistul
vizual Andrei Rosetti, a avut loc joi, 25 ianuarie, la ora 14.30. Au expus elevii: Alexandra Ciorcilă,
Ioana Donat, Roxana Laz, Adina Malea, Karina Popandron, Flavia State, Maria Stăniș, Denisa
Străuți, Diana Stroescu, Adriana Panaite, Ciprian Costea, Adriana Marișca, Roxana Alăzăroae,
Roxana Bondor, Denisa Lupu, Roxana Motcă, Maria Nedelcu și Petra Vintilă.

27. TEACHER – În data de 6 decembrie 2017 a avut loc vernisajul expoziției Teacher. Timp de
câteva luni, începând din semestrul al doilea al anului școlar 2016-2017, câțiva dintre profesorii
școlii au acceptat provocarea elevilor de la specializarea arte vizuale, de a le deveni modele pentru
câteva ore, în încercarea de a le transpune chipul pe hârtie. Au expus elevi actuali ai liceului, cât și
foști elevi, astăzi studenți în primul an ai facultăților de profil din țară. Expun elevii Brâneț Maria,
Albu Maria, Costea Vlad, Udubașa Mihai, Dâmbean Paul, coordonați de prof. Iancu Ana și prof.
Cătălin Dragomir.

