Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş
ANUNŢ
CONSILIUL ŞCOLAR JUDEŢEAN AL ELEVILOR, BIHOR
iniţiază câteva noi proiecte. Împreună, avem ocazia să participăm şi noi.
♦ TEATRU PENTRU LICEENI – proiect de promovare a artei.
Este un concurs care are doua etape.
Prima-preselecțiile. Pentru aceasta, fiecare scoală doritoare pana la data de 5
Aprilie 2014, ne va trimite pe adresa bihor.cje@gmail.com, un filmuleț de 5 minute cu
imagini din sceneta pregătită.
Etapa a doua- concursul propriu-zis, va avea loc in 28 Mai.
Pentru concurs, școlile selectate își vor continua pregătirea, realizând o sceneta de
minim 10 minute si 20 de minute maxim, in care se pot implica intre 3 si 15 elevi.
Nu exista o tema anume pentru acest proiect. SINGURA CONDITIE este ca mesajul
sa fie unul COMIC!! Poate sa fie musical, din autori clasici, contemporani, poate sa fie
un scenariu scris de voi, absolut orice fel de manifestare artistica, in normele moralului
este acceptata.
In 18.03.2014 trebuie trimisa o confirmare in legătură cu participarea liceului la
aceasta activitate pe adresa de email bihor.cje@gmail.com.
♦ ŞCOALA MEA ARE TALENT este poate cel mai simplu si eficient proiect pe
care un Consiliu Scolar il poate realiza. Acest proiect are doua etape.
Prima, este cea realizata de noi, in scoala noastra. Aceasta etapa consta in faptul
ca mobilizam elevii sa vina la concurs. Alegem un juriu, si selectam cei mai talentați 3
elevi din scoala noastra!! Acesti 3 elevi, vor avea ocazia de a participa la faza judeteana
a concursului, organizata de BEX CJE Bihor.
Faza judeteana - in luna Iunie, iar noi, pana atunci organiyam faza pe scoala.
Prin acest proiect, dam oportunitatea elevilor, sa se faca cunoscuti, sa iasa din rutina
zilnica si sa isi manifeste talentul (pot veni dansatori, muzicieni, pictori, clovni, orice
fel de talent prezent in scoala noastra).
In 18.03.2014 trebuie trimisa o confirmare in legatura cu participarea liceului la
aceasta activitate pe adresa de email bihor.cje@gmail.com.
♦CARAVANA CJE - discutie cu elevii claselor a 8 a, a 9 a si a 10 a, precum si cu
CSE-din scoala noastra. Pentru aceasta, in data de 5 aprilie 2014, va avea loc un scurt
training cu presedintii doritori, cu voluntarii CJE si cu seniorii CJE (BEX-ul de anul
trecut).
David S, preşedinte CŞE

Luni, 17.03.2014, discutam in pauza mare, la ședința CSE!

