Bilanțul „Săptămânii altfel”
Dintre activitățile desfășurate vă reținem atenția cu câteva care au atras un număr important
de elevi, au avut o componentă de voluntariat, interjudețeană sau internațională.
Săptămâna 15-19 aprilie a demarat cu activitatea „Un copil educat-un mediu curat” care a
fot susținută de medicii Ramona Marc și Ioana Aconstantinesei. Au fost prezentate „Reguli
de igienă” și „Dinți frumoși, copii sănătoși” pentru cei mici și reguli de prim ajutor pentru
elevii de gimnaziu și liceu. Proiectul a fost coordonat de prof. Lucica Stroici.

Marți a demarat proiectul educațional „Arta ne unește” cu Liceul de Arte „Margareta
Sterian” din Buzău, în cadrul căruia elevii din cele 2 instituții au făcut un schimb de bune
practici, s-au împrietenit, au vizitat orașul împreună. Inițiativa aparține doamnelor profesoare
Irina Horghidan și Nicoleta Negreanu.

Miercuri, un număr de 80 copii de la Școala Gimnazială „Nicu Albu” au fost primiți de elevii
și profesorii liceului cu o activitate muzicală interactivă care a captat atenția celor mici.

O activitate de voluntariat a fost realizată de elevii clasei a V-a muzică la inaugurarea
sediului Centrului pentru persoane cu dizabilități „Luceafărul”, ocazie cu care au oferit fructe
și jucării, au prezentat un program artistic vocal și instrumental.
Profesori coordonatori - Irina Horghidan, Nicoleta Negreanu și Maricel Andrei.

„Generația Z în muzică. Orchestra Grandissimo”
Joi, 18 aprilie 2019, Sala Ateneu din Bacău a găzduit lansarea proiectului „Universul Z”, ce
implică constituirea orchestrei interjudețene „Grandissimo”, a căror membri reunește forțele
tinere instrumentale ale liceelor din județele Bacău și Neamț. Elevii Liceului de Arte „Victor
Brauner” din Piatra-Neamț, selectați în orchestra „Grandissimo”, au avut o primă întâlnire cu
membrii orchestrei din Bacău și cu echipa de coordonare a proiectului în cadrul conferinței de
presă. Atât coordonatorii de proiect, în persoana domnului Tiberiu Dospinescu, cât și
realizatorii artistici, prin atenția tânărului dirijor Andreas Mihăiță sub oblăduirea maestrului
Ovidiu Bălan, au trasat orizonturile de așteptare ale proiectului prin activitățile pe care și leau propus cu orchestra „Grandissimo”. Conferința de presă a fost urmată de concertul
Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, la care au asistat elevii noștri. Mulțumim
motionARThoughts pentru filmare și fotografii. Vă vom ține la curent cu următoarele
evenimente ale acestei inițiative binevenite în susținerea și dezvoltarea unui mediu artistic
muzical atât la nivelul comunității nemțene, cât și la nivel regional.”
Coordonator proiect la nivelul Liceului de Arte „Victor Brauner” - prof. Carmen Corlățeanu

Vineri, 19 aprilie, au urmat două activități cu componentă internațională, prima fiind
premierea elevilor care au participat la Bienala „Victor Brauner” - ediția a III-a, realizată de
președintele Asociației „Le Roannais”, Daniel Roulet și de profesorul Ștefan Potop. Au
participat 280 elevi din licee de artă din toată țara, iar 20 lucrări selectate au fost trimise în
Franța, câștigătorii fiind Mircea Mînzătanu Roxana și Trifan Petrică Daniel de la Liceul de
Arte „Victor Brauner” și Dicu Alexa Nicoleta de la Liceul de Arte „Victor Giuleanu”
Râmnicu Vâlcea.
Coordonator proiect la nivelul Liceului de Arte „Victor Brauner” - prof. Ștefan Potop

Cea de-a doua activitate de vineri, „EU & UE, BACK2SCHOOL – Ce face Europa pentru
mine?” Invitata evenimentului a fost doamna Ana Maria Agafiței, funcționar (traducător) în
cadrul Comisiei Europene de la Bruxelles, absolventă a Colegiului Național „Petru Rareș” și
a Facultății de Limbi Străine din cadrul Universității București. În contextual actual al
exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, angajații români din
CE participă la conferințe în localitățile natale, pentru a informa și a oferi posibilitatea
tinerilor de a cunoaște îndeaproape activitatea UE. Prin urmare, elevii și cadrele didactice
participante la eveniment au avut posibilitatea de a descoperi ce înseamnă UE, creată sub
deviza „Uniți în diversitate”, cum funcționează instituțiile UE (Comisia Europeană,
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene) și ce oportunități le oferă tinerilor.
Elevii pot afla cum se poate studia și munci în străinătate, cum își pot coordona propria
afacere sau își pot cunoaște drepturile sociale, accesând portalul https://what-europe-does-forme.eu/ro/portal sau https://europa.eu/youth/EU_en. De asemenea, elevii au primit informații
utile despre programul Erasmus + , precum și despre posibilitatea de a participa la stagii sau
activități de voluntariat în domenii diferite sau de a călători gratuit în Europa cu trenul în anul
în care împlinesc 18 ani.
Evenimentul a fost, așadar, un prilej pentru participanți de a înțelege ce înseamnă
să fii cetățean european și, cu siguranță, vor continua să exploreze acest „spațiu”, pentru a
beneficia de toate avantajele lui.
Coordonator activitate - prof. Alina Stanciu
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