
Raport activitati Centrul Educational Sfantul Iosif cel Nou de la Partos-Deta

              In luna decembrie copiii “Centrului Educational Sfantul Iosif cel Nou de la Partos” din 

Deta au avut un program complex prin care sa simta dar sa si transmita celor din jur bucuria si 

magia sarbatorilor de iarna.

         Au inceput cu pregatirile pentru Mos Nicolae inca din  data de 02.12.2011.Au confectionat 

nuieluse,ghetute,felicitari,iar mirosul imbietor al fursecurilor s-a simtit si pe la vecini.Colindele 

rasunau zilnic in aceasta casa.

                  

       In data de 06.12.2011,Mos Nicolae a venit incarcat cu bunatati dar si cu o excursie minunata 

la fabrica de ornamente pentru Craciun din localitatea Gottlob.

                         



          De aici copiii au mers cu colinda la colegii lor din Sinnicolau Mare, la “Centrul 

Educational Sfanta Maria”, unde veselia si bucuria au dominat atmosfera.

          Seara s-a incheiat in Targul de Craciun din Timisoara,unde decorul de poveste si colindele 

interpretate de fanfara au deschis in inimile noastre bucuria nasterii Mantuitorului.

 

         Programul de colinde l-am continuat in 11.12.2011 la Caminul de Batrani din localitatea 

Checea,unde am fost asteptati cu multa dragoste de parintele Gheorghe Cucu si beneficiarele 

centrului,i-am colindat si pe enoriasii din localitate  dupa oficierea Liturghie cat si pe cei din 

localitatea Ionel.



                  

         Colindatorii au dus bucuria enoriasilor din localitatile Jebel si Ghilad in data din 

18.12.2011.

         Copilasii pe langa programul de colindat au participat si la un concurs de colinde,faza 

locala desfasurandu-se in 09.12.2011.S-au calificat si au sustinut faza judeteana la Timisoara in 

data de 19.12.2011 unde au fost premiati cu diploma pentru “Cel mai tanar colindator” efortul lor 

fiind rasplatit cu mici surprise din partea organizatorilor.

                  



          Programul  nostru a continuat cu serbarea de sfarsit de an,unde copii au interpretat colinde 

traditionale si au jucat intr-o piesa de teatru cu specific religios in fata specialistilor,parintilor si a 

directorului scolii.

                                      

         Activitatea lunii decembrie s-a incheiat asa cum bine stiti deja intr-o atmosfera de 

sarbatoare cu o petrecere numita “Revelionul copiilor” unde am cantat,am dansat,am servit tort si 

suc si am “givanit”cu totii  despre toate aventurile parcurse de-a lungul anului.



           Centrul Educational functioneaza in baza unui proiect finantat de Fondul Social 
European POSDRU(/91/2.2/9/61137) prin AMPOSDRU,proiect implementat de Asociatia 
Filantropia Ortodoxa Alba Iulia in parteneriat cu Arhiepiscopia Timisoarei,DGASPC 
Alba,DGASPC Mures ,DGASPC Timis,Inspectoratul Scolar Judetean Alba,Inspectoratul 
Scolar Judetean Timis.
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