
3. Crăciunul –spectacol de colinde 

Motto: „Larg deschideți poarta, sufletelor voastre...” 

 

Crăciunul nu este o perioadă din an, ci o stare. Adevăratul spirit al 

Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţa, să oferi, din plin, iubire și 

compasiune. Primele semne ale apropierii acestei sărbători creștine sunt colindele, 

care răsună pretutindeni, făcându-ne sufletele să vibreze la unison cu vestea ce o 

răspândesc. 

Cea de-a treia activitate din cadrul Proiectului educativ județean 

„Adolescența altfel”, s-a desfășurat în 13 decembrie 2017, în sala festivă a Liceului 

Teoretic „Aurel Lazăr”, având ca temă sărbătoarea Crăciunului, marcată printr-un 

spectacol de colinde, pregătit de elevii și profesorii coordonatori, din cele șase 

școli partenere.  

Obiectivele activității au vizat implicarea elevilor în activități 

extracurriculare, îmbogăţirea repertoriului personal şi colectiv cu colinde 

autentice,valorificarea educativă a valenţelor creaţiei populare locale, precum și 

cultivarea identității, a tradițiilor și a specificului național. 

Momentul introductiv a fost susținut de directorul instituției gazdă, domnul 

Tirla Gheorghe, care a făcut o scurtă prezentare a școlii, dar și o apreciere a acestor 

activități extracurriculare, în care sunt implicați numeroși elevi.  

A urmat apoi spectacolul de colinde al celor șase școli partenere. Elevii 

Școlii Gimnaziale „Aurel Pop” din Oșorhei,  au deschis seria colindelor cu un colaj 

autentic, interpretat cu emoție și gingășie. Au urmat apoi, colegii lor de la Școala 

Gimnazială „Avram Iancu”, din Oradea, a căror interpretare ne-a surprins prin 

talent și forță.  

Vocile minunate ale  elevilor de la Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile 

Voiculescu”, Oradea au încântat audiența prin ineditul colindelor prezentate. 



Grupul de colindători de la Colegiul Național Pedagogic „Iosif Vulcan” a prezentat 

câteva colinde, alături de profesorul interpret de muzică populară Mihai Jula, 

remarcându-se prin diversitatea repertoriului și frumusețea costumelor populare.  

O altă voce cunoscută a muzicii populare, Andrei Corb, a acompaniat elevii 

colindători de la Școala Gimnazială Hidișelu de Sus, impresionând prin talent și 

interpretare. 

A venit apoi, rândul gazdelor să-și prezinte repertoriul pregătit cu acestă 

ocazie. Coordonați de prof. Ciprian Zopota, aceștia au interpretat atât colinde 

tradiționale, cât și un colind popular inedit, fiind apreciați de public cu numeroase 

aplauze. 

Punctul culminant al activității l-a constituit momentul emoționant din final, 

când toți elevii au colindat împreună, pe scenă, „O, ce veste minunată!”. Atmosfera 

a fost una încărcată de emoție, mai ales că toți elevii au purtat la această activitate, 

în semn de respect și prețuire, costume populare.  

Repertoriul colindelor a fost foarte bogat, mulți dintre elevi dovedind un real 

talent interpretativ, vocile lor smulgând ropote de aplauze din partea publicului 

prezent în sală. Fiecare grup de colindători a fost răsplătit cu dulciuri și fructe, iar 

profesorii coordonatori au primit diplome.  





 


