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NOI ACTIVITĂȚI ÎN PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL DINTRE

COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE BARIȚIU” ȘI LICEUL

TEHNOLOGIC TARNA MARE

Parteneriatul dintre cele două școli a înregistrat în această lună încă două

activități importante pentru elevi, profesori și părinți.

Liceul Tehnologic Tarna Mare a inițiat în anul 2010 un proiect, în colaborare

cu Primăria Tarna Mare și cu cele trei parohii ortodoxe din localitățile componente

ale comunei. Proiectul constă în organizarea unui concert anual de colinde intitulat

“Nașterea Domnului nost”, activitate care urmărește păstrarea și conservarea

tradițiilor și obiceiurilor străvechi din ”Țara Oașului”.
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Colegiul Național “George Barițiu” se află la a treia participare consecutivă

la concertul de colinde, în urmă cu doi ani la Bocicău, iar anul trecut în Tarna Mare.

De această dată, luni, 18 decembrie 2017, în extremitatea nordică a țării, în

localitatea Valea-Seacă, comuna Tarna Mare, județul Satu Mare, la cea de-a VIII-a

ediție a concertului de colinde “Nașterea Domnului nost”, elevii barițiști din

Ansamblul coral “Ciuleandra” au susținut o suită formată din trei colinde.

Coordonatorul ansamblului, doamna profesoară Maria Leșe, alături de elevii

ansamblului, au fost aplaudați și apreciați pentru frumusețea colindelor, dar și

pentru frumoasele costume populare purtate.

Concertul de colinde, dincolo de activitatea în sine a fost un bun prilej

pentru elevii colegiului de a discuta, de a-și împărtăși din experiență, dar și de a

lega noi prietenii cu elevi din școlile participante, respectiv Negrești-Oaș, Halmeu

și Tarna Mare.

La doar o zi distanță, partenerii noștri din Oaș ne-au întors vizita și ne-au

fost alături la “Gala caritabilă Barițiu”, organizată de Consiliul elevilor, aflată la

a VI-a ediție.
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Elevele din ansamblul coral coordonat de doamna învățătoare Ileașcău Maria

și de domnul profesor Ciorba Ioan au urcat pe scena Cinematografului Mărăști din

Cluj-Napoca, gazda galei din acest an, și ne-au încîntat cu trei colinde tradiționale.

Aplauzele care au urmat au răsplătit colindele, dar și autenticitatea portului popular

oșenesc.

Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a

parteneriatului, deopotrivă părinți, elevi, profesori, preoți și autorități locale.

Fotografiile atașate sunt sugestive pentru cele două activități derulate în

parteneriatul dintre cele două școli, parteneriat care se vrea o punte între comunități

diametral opuse, una eminamente rurală, cealaltă eminamente urbană, însă cu

activități ce se completează reciproc, în folosul elevilor.


