Subcomisia metodică de Arte plastice şi muzicale
Componență:
Prof. Oprița Sebastian
Prof. Olteanu Iulia

Prof. Oprita Sebastian
- coordonează activitatea de la Clubul de fotografie din liceu ;
- a organizat o expoziție de fotografie în Gara de Nord și Universitate în parteneriat cu
Ministerul Transporturilor;
- a organizat o practică fotografica în cadrul evenimentelor organizate de catre Ministerul
Transporturilor;
- a organizat o expoziție de fotografie și pictura în colaborare cu Kaufland Romania,
organizate în cadrul liceului.
- a inițiat și organizat cursul de ”Artă fotografică”, proiect derulat împreună cu Centrul de
proiecte și programe din cadrul Primariei Municipiului București, la care au participat
elevi din toate liceele bucureștene.
- a amenajat standul liceului la Târgul Educaţional din Bucureşti şi a organizat prezentarea
la târg.
- a iniţiat un proiect, “Gradina fraţilor Călin” privind colaborarea Colegiului Naţional “Ion
Neculce” cu Facultatea de Horticultura şi Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”.
- In cadrul evenimentului “Ziua portilor deschise la Facultatea de Horticultura” a facilitat
în colaborare cu decanul Dorel Hoza accesul elevilor colegiului şi profesorilor de
biologie în campusul şi la baza logistica a Facultăţii de Horticultura.
- a continuat pregatirea artistica a elevilor in cadrul Centrului de Cercetare in Domeniul
Vizualului “Ion Neculce” şi a desfăşurat şi alte activităţi specifice (expoziţii fotografice,
producerea de materiale grafice - diplome, afişe etc de care Colegiul National “Ion
Neculce” a avut nevoie);
Prof. Olteanu Iulia
- a coordonat la dirigenţie clasa a IX-a E
- în 15 octombrie 2015 a susţinut un Ccncert educativ la Ateneul Român;
- în 12 noiembrie 2015 a susţinut un Concert educativ la Școala Specială “Alexandru
Paulescu“
- a participat împreuna cu elevii clasei a IX-a E la activitatea ,,Lumina faptelor bune'' în
parteneriat cu asosiaţia “Mană cerească“ şi Aşezământul Sfântul Nectarie, în data de
4.12.2015.
- în data de 9 decembrie 2015 a organizat o serbare în care elevi din Colegiul Naţional Ion
Neculce au prezentat audiții la pian;
- în 3 februarie 2016 a susţinut un Concert educativ la Școala Specială din Iași.
- în 16 martie 2016 a susţinut un Concert educativ “Clasic e fantastic“

-

a participat la acţiunea organizată de Cantus Mundi cu ocazia evenimentului “Ora
pamantului“ ;
în data de 8 aprilie a participat cu elevii clasei a IXa E la activităţile susţinute de
Asociaţia Global Digniy “Ora demnităţii“ ;
a susţinut un Concert educativ la Şcoala de educaţie incluziva din Braşov ;
a participat la activităţile proiectului “Săptămâna Europeană“ în Colegiul Naţional “Ion
Neculce“ ;
a organizat un concert în cadrul activităţilor organizate de ziua liceului ;
a organizat o serbare la final de an şcolar.

