Luparu Bogdan Gheorghe

CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume

Luparu Bogdan Gheorghe

Adresă

Nr.4 Alexandru cel Bun, 720049, Suceava, Romania

Telefon

0726321500

Fax
E-mail

bogdanluparu@yahoo.com

Naţionalitate

român

Data naşterii

16.08.1979

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

-2013-prezent Șc. Gimnazială nr 8 Suceava,
-2009-prezent la Șc. Gimnazială nr.1 Suceava,
-2009-2013 la Șc.gimnazială Salcea, Prelipca,învățământ,
profesor Educație plastică;
-2008-2009 la Colegiul Național de informatică Spiru
Haret Suceava, învățământ, profesor Educație Vizuală;
2007-2008 Sc.Space Art Suceava, design interior
-2006-2007 Colegiul Național Agricol Andronic Motrescu,
Rădăuți, Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzache, Rădăuți,
învățământ, profesor Educație plastică;
-2005-2006, Colegiul Național Ștefan cel Mare, Suceava,
Colegiul Național de informatică Spiru Haret Suceava,
învățământ, profesor Educație Vizuală
2004-2005, Castelul Miclăușeni, Mitropolia Iașului,
restaurator, activități de restaurare-conservare picturi
murale.

-2011-2012 examen Gradul 2, Universitatea de Arte
George Enescu Iași
-2006-2007 examen Definitivat, , Universitatea de
Arte George Enescu Iași
-1999-2003 , Universitatea de Arte George Enescu
Iași Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design,
secția Restaurarea și conservarea operei de artă
-1996-1998 Școala Populară de Artă, secția Chitară
clasică
-1994-1998 Colegiul Național Petru Rareș Suceava,
secția Engleză-română intensiv;
- 1986-1994 Școala gimnazială nr.1 Suceava
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Cunoștințe de bază in tehnici de construcție finisaje interior și
Dobândite în cursul vieţii şi carierei
dar care nu sunt recunoscute
neapărat printr-un certificat sau o
diplomă

exterior, tehnici de aplicare decorațiuni interioare noctur ne

Limba maternă

româna

Limbi străine cunoscute

engleză, franceză nivel avansat

Aptitudini şi competenţe
artistice

cunoștințe avansate de chitară, 1995-prezent membru fondator și
activ al formațiilor Stih, Piatra, Bucovina, materiale audio
imprimate cu acestea, concerte in țară și peste hotare,
participarea cu grupul Bucovina ca finalist al României la
festivalul Waken Open Air Germania-2012, cunoștințe avansate
în tehnici de grafică, pictură și tatuaj, expoziții de grafică
personale și de grup .

Muzică, desen, pictură, literatură etc.

Aptitudini şi competenţe sociale

Persoană comunicativă, abilități deosebite de manevrare a
activitățior de grup, în special în mediul școlar, poziția de cadru
didactic implicând cunoștințe solide de relaționare cu colective
extinse și o capacitate dezvoltată a implicării în munca de
echipă.

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Codonator și îndrumător de activități artistice implicând școlari
cu rezultate pozitive manifestate în spectacole sau expoziții.

(utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini etc.)

Utilizator avansat PC, sistem Windows, Linux, cunoscător și
utilizator frecvent de softuri de utilitate generală dar și avansată,
în special softuri audio și procesare imagine ( ex. Microsoft
Office, Movie Maker, Corel Draw X7, Photoshop, Cubase, Ntrack, Guitar pro 5, etc.)
Cunoscător și utilizator echipamente profesionale de sunet(
amplificatoare, procesoare de chitara,sisteme audio- mixer
audio, etc.)

Permis de conducere

Categoria B

Aptitudini şi competenţe tehnice

I

Luparu Bogdan Gheorghe

Luparu Bogdan Gheorghe

