Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş ” Beiuş
Spectacolul-concurs „Tradiţii de Crăciun-elevii şcolii, azi, colindă”- a ajuns la
ediția a XVIII-a. Activitatea este coordonată de Consiliul Şcolar al Elevilor şi diriginţii claselor
participante. În acest an concursul este integrat în Proiectul judeţean, „Proiectul Tinereţii”. S-au
înscris 19 clase în concurs, evoluția lor fiind apreciată de juriu cu următoarele premii:
La secţiunea I. Colind sau cântec românesc de Crăciun
Premiul I - Globul auriu a fost obținut de clasele: X A (şi premiu special-Oradea), XI B
Premiul al II-lea - Globul argintiu se acordă claselor: X G, IX B, X C, X E, VIII, X B,
X H, IX D
Premiul al III-lea - Globul de bronz au obținut clasele: XI F, X F, IX F, IX G
La secţiunea II. Datini din străbuni-obicei de Crăciun, colindăm din „moși strămoși”
Premiul I - Globul auriu a fost obținut de clasele: VI (şi premiu special-Oradea), IX A
(şi premiu special), V (şi premiu special), XI G
La secţiunea III. Colindă „vecinii noştri”- colind sau cântec de Crăciun din repertoriul
internaţional
Premiul I - Globul auriu a fost obţinut de clasa a VII-a (şi premiu special)
Filmarea spectacolului va fi postată pe pagina școlii. Toate cheltuielile de
premiere (diplome, dulciuri, premii speciale) sunt suportate din fondurile
profesorilor coordonatori și ale sponsorilor (așteptăm și alți sponsori să
contribuie la finalizarea cu succes a proiectului). Vom avea și ajutorul părinților.
Premiile speciale constau în achitarea cheltuielilor de transport pentru clase deținătoare ale
premiului special (este menționat pe diplomă). Elevii se vor deplasa pe unul din traseele din
Țara Beiușului: Beiuș – Roșia/Meziad/Chișcău sau vor vizita Muzeul Țării Crișurilor din
Oradea în acest an școlar, în perioada stabilită împreună cu diriginții.
În curând vom păşi în Noul An, 2017, an pe care îl aşteptăm cu speranţă de mai
bine, an încărcat de multe semnificaţii.
La cumpăna dintre ani, vă dorim vouă şi familiilor voastre realizări, împliniri şi
sănătate. Vacanţă plăcută!
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