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Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ştei

O serbare literară
Marţi, 20 decembrie, în cadrul Centrului de Documentare şi Informare al Şcolii
Gimnaziale ,,Miron Pompiliu” din Ştei, s-a desfăşurat
o activitate literar-artistică
intitulată: O serbare literară
- tradiţii şi obiceuri de Crăciun. Această activitate face
parte din cadrul proiectului
judeţean „Lecturile copilăriei” şi a ajuns la cea de-a XVIa ediţie. Concursul a durat
mai bine de o oră şi l-a avut
ca oaspete pe Moş Crăciun.
Lectura îmbinată cu un strop
de pasiune, puţină dăruire şi
multă implicare au fost ingredientele unei Serbări literare care i-a avut ca actori pe
elevii claselor a IV-a A, prof.
învăţător Romulus Fâşie şi a
IV-a B prof. învăţător Larisa
Pirtea. Elevii au trebuit să-şi
întocmească din timp caiete de
lectură, sub îndrumarea d-nei
bibliotecare şi a învăţătorilor,
pentru a fi prezentate în cadrul
Centrului de Documentare şi
Informare. Serbarea-concurs
a fost organizată, coordonată şi prezentată de către bibl.
inst. Ileana Tomescu şi a fost
structurată în cinci probe de
literatură, ,,Poveşti şi personaje, Autori cunoscuţi, Ghicitori
literare, Proverbe româneşti şi
Recunoaşteţi fragmentul.
În cadrul primei probe,
,,Poveşti şi personaje” elevii
claselor a V-a au trebuit să-şi
dovedească talentul de mici
actori. Pe baza acestor scenete,
concurenţii au trebuit să răs-
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Muzeul Țării Crișurilor este din nou
în doliu. A murit prea devreme una din
colegele noastre care, după ce ani în șir a
făcut cinste arhivelor bihorene, s-a dedicat
timp de peste 20 de ani și instituției muzeale
orădene.
pundă la trei întrebări. Fiecare
răspuns corect a fost notat cu o
steluţă roşie, care a reprezentat
calificativul F.B. Primii care
i-au arătat moşului talentul de
buni actori au fost elevii clasei a V-a A, Avram Andreea,
June Gabriela şi Deliman Dragoş, care au interpretat sceneta
Muma lui Ştefan cel Mare de
Dimitrie Bolintineanu, echipajul clasei a V-a B, format din
Pantea Mara, Petrugan Daniela, Todorici Mihai, a interpretat sceneta „La cireşe”, de Ion
Creangă. Apoi au urmat elevii
clasei a V-a C, care au jucat un
fragment din Potretul colegei
de bancă de Mircea Sântimbrean, iar din clasa a V-a D,
elevii: Dumbravă Ştefan, Dobândă Cătălin, Pirtea Dragoş,
Brie Ionuţ şi Flore David au
interpretat un fragment din
Prinţ şi cerşetor de Mark Twa-

in. Au urmat elevii clasei a V-a
ai Colegiului Naţional ,,Avram
Iancu” Ştei au surprins în mod
plăcut asistenţa prin interpretarea scenetei D-l Goe... de Ion
Luca Caragiale, coordonaţi de
bibliotecar Epureanu Cristina. Probele au fost presărate
cu momente magice, în care
colindătorii grupurilor vocale ale Şcolii Tinere mlădiţe şi
Armonia, coordonatorii fiind
prof. Daniela Rada şi Gheorghe Drăgan, au transmis prin
vocile lor cristaline, căldură şi
speranţă în suflete. După parcurgerea cu succes a probelor
din concurs, elevii au fost răsplătiţi cu aplauze şi cu aprecieri din partea juriului format
din prof. Panici Mangra Adelina, consiler educativ, prof.
Toth Ioana, prof. Vlaş Angela.
Fiecare echipaj a răspuns corect la toate probele concursu-

lui. Spectacolul nu a fost lipsit
nici de prezenţa lui Moş Crăciun, care a scos din tolba sa
daruri felurite pentru cei 80 de
participanţi la concurs. Spectatorii au fost răsplătiţi şi ei
pentru răbdare, cu bomboane
şi colaci. În finalul activităţii,
prof. Simona Pantea, director, şi Liana Moruţ au apreciat
activitatea celor implicaţi în
concurs şi au oferit diplome,
multumindu-le organizatorilor
şi învăţătorilor pentru implicarea şi profesionalismul de care
au dat dovadă. Mulţumim pe
această cale şi sponsorilor noştri inimoşi Primăriei şi Consiliului Local Ştei, grupului de
firme European FOOD Ştei şi
SC Buru SRL, care au făcut ca
desaga moşului să fie plină şi-n
acest an.
n Cristina ANDRU

Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş

Cuprinşi de spiritul Crăciunului
În ultimele două săptămâni, elevii Colegiului
Tehnic „Ioan Ciordaș” din
Beiuș, îndrumați de profesorii lor, au derulat, pe lângă
programul obișnuit, o serie
de activități extracurriculare
cu tematică legată de Sărbătorile de Iarnă.
Joi, 15 decembrie, trei clase de a X-a au participat la
atelierele de creație organizate de Asociația „Manus Pulchrae” Oradea, în parteneriat
cu Direcția Județeană pentru
Tineret și Sport Bihor, elevii
confecționând felicitări în tehnica „String Art”. În paralel,
o expoziție de felicitări a fost
realizată în cadrul proiectului
„Rendez-vous între culturi”,
ajuns la cea de-a patra ediție
și care promovează diversitatea culturală și lingvistică.
După cum preciza profesoara
Corina Sabău, banii strânși
din vânzarea felicitărilor expuse vor fi donați elevilor școlii

care au o situație financiara
precară, precum și copiilor
instituționalizați sau celor din
școlile partenere. Programul
zilei de joi a cuprins și un spectacol oferit de Corul „Armonia” al Colegiului Tehnic „Ioan
Ciordaș”, care a prezentat un
program format din colinde și
melodii de Crăciun, din repertoriul internațional.
În aceeași zi, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” a găzduit
câteva activități din programul
proiectului de dezvoltare personală și socială pentru tinerii
bihoreni intitulat „Team Leader”, organizat de Asociația
„Pro Cariere” Oradea, în
colaborare cu DJTS Bihor.
Obiectivele proiectului sunt
creșterea calității comunicării
din perspectiva elevilor și facilitarea relațiilor interumane
prin prisma comunicării eficiente. Vineri, 16 decembrie, a
început cea de-a optsprezecea
ediție a Concursului „Tradiții
de Crăciun – elevii școlii, azi,

colindă”, la care s-au înscris 19
clase. Concursul s-a desfășurat
pe trei secțiuni: „Colind sau
cântec românesc de Crăciun”,
„Datini din străbuni – obicei de Crăciun, colindăm din
moși-strămoși” și „Colindă
vecinii noștri – colind sau cântec de Crăciun din repertoriul
internațional”.
În fine, după cum s-au
obișnuit în ultimii ani, elevii și dascălii de la „Ciordaș”
au dus la bun sfârșit acțiunea
caritabilă „Dăruind, devenim

mai buni”, care a fost inițiată
de Consiliul Școlar al Elevilor și de conducerea școlii. În
perioada 5-20 decembrie, au
fost adunate jucării, alimente,
haine și scutece, fiind primite și donații din afara școlii.
O parte din cele strânse au
ajuns miercuri, 21 decembrie,
la Asociația Creștină „Peniel”
din Tinca, iar jucăriile vor fi
donate Căminului „Francesco”
din Beiuș.
n Dan ISPAS

Prin activitatea de cercetare în domeniul
istoriei moderne a reușit să ofere contribuții
științifice importante legate de istoria bisericii
greco–catolice în Bihor (inclusiv o teză de
doctorat apreciată), dar și de viața social–politică și militară a românilor din această parte
de Românie. S-a remarcat, de asemenea, prin
participarea la realizarea unor expoziții de
istorie ale muzeului apreciate prin rigoarea lor,
inclusiv la elaborarea planului tematic al noii
Secții de istorie ce urmează să fie pus în operă
în noul sediu al Muzeului Țării Crișurilor.
Nu putem să nu menționăm aici atitudinea
civică de care a dat dovadă după anul 1989,
atunci când s-a pus în discuție statutul istoricului în societatea românească postrevoluționară,
dar mai ales modul în care, cu multă obiectivitate, a militat pentru asigurarea viitorului
instituției în care activa.
Prin dispariția ei am pierdut un muzeograf și
cercetător științific a cărui lipsă o vom resimți
multă vreme de acum încolo.
Sit tibi terra levis!
n Conducerea și colectivul Muzeului Țării
Crișurilor, Oradea

Liceul „Gabriel Ţepelea” Borod

Târg de Crăciun
Liceul Teoretic „Gabriel Ţepelea” Borod
este partener în proiectul interjudeţean
„Petale-n vânt”, ce reuneşte 47 de unităţi de
învăţământ din şapte judeţe: Sălaj, Bihor,
Cluj, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Alba, Braşov. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt
copiii cu diferite dizabilităţi şi nevoiaşi.
În cadrul proiectului, elevii din clasele a VI-a
A şi a X-a de la Liceul Teoretic „Gabriel Ţepelea” Borod au organizat „Târgul de Crăciun”
în data de 20 decembrie 2016. Astfel, elevii din
cele două clase, dornici să-i ajute pe copiii cu
nevoi speciale, au pregătit produse de cofetărie,
felicitări, icoane sub îndrumarea profesorilor:
Lucica Mocan (profesoara de geografie, coordonatorul proiectului), Lenuţa Gherlea (profesoară de franceză), Marius Şchiop (profesor de
religie).
Prin intermediul Asociaţiei „Piticot”, banii
obţinuţi din vânzarea produselor vor ajunge la
copiii cu probleme şi nevoi speciale.
„Este primul an când participăm la acest
proiect. Elevii au fost foarte entuziasmaţi să fie
implicaţi într-un astfel de proiect, să vadă cum
prin munca lor pot să ajute financiar copiii cu
probleme. Activitatea a fost una de succes cu
un rezultat peste aşteptări, fiind şi la prima ediţie”, susține coordonatorul proiectului, Lucica
Mocan.
n V.I.

