
COLINDĂTORI LA CCD 

CLUBUL SENIORILOR 

 
O activitate foarte mult aşteptată, care a cuprins mai multe 

manifestări cu specific de sezon, a avut loc sâmbătă, 19 decembrie 2010, în 
incinta Casei Corpului Didactic Vaslui , într-o atmosferă de sărbătoare . 

Acţiunea a fost dedicată sărbătorilor de iarnă specifice în această 
perioadă tuturor românilor. Casa Corpului Didactic a primit colindători şi 
urători din şcolile vasluiene: Grupul Şcolar Industrial „Şt. Procopiu”, Liceul 
Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui, 
Liceul cu program sportiv Vaslui, 
Şcoala nr.3 „C-tin Parfene”, Şcoala 
nr.7 „C-tin Motaş” Vaslui precum şi 
Şcoala „Ioan Agarici” de la Munteni 
de Sus împreună cu grupul folcloric 
„Rândurile”. 

 Elevii vasluieni şi-au dovedit 
talentul şi măiestria prin 
interpretări de excepţie ale 
colindelor româneşti, iar grupul folcloric muntenesc a încântat audienţa cu 
tradiţiile şi obiceiurile de iarnă, cu dansul popular, cu urăturile autentice. 

Conform obiceiului, urătorii au 
primit mere, colaci şi dulciuri 
pentru efortul lor. 
Următoarea manifestare a 
constat în vernisajul expoziţiei 
de icoane „Icoana din suflet” 
,realizate de profesorii 
vasluieni şi expuse în holul 
instituţiei timp de câteva 
săptămâni.  Prezentarea 
lucrărilor a fost făcută de 
câţiva dintre expozanţi, ca 



prof. Aurică Felincioiu de la şcoala nr. 10 „M. Sadoveanu” Vaslui, inspector 
profesor Elena Fociak, preot Paraschiv- Vasilică Mihai din Parpaniţa, 
sculptorul Gh. Alupoaie. 

Cel de-al treilea moment al activităţii a fost inaugurarea „Clubului 
seniorilor”, având ca invitaţi profesori pensionari, foşti inspectori şcolari. 
Invitaţii din tot judeţul Vaslui s-au revăzut peste ani, au socializat, şi-au 

depănat amintiri 
şi experienţe 
unice din anii de 
activitate ca 
inspectori şcolari 
la I.Ş.J. Vaslui.  
Corala „Voces” a 
CCD a întregit 
activitatea prin 
interpretarea  
colindelor 
româneşti.  
Participanţii şi 
invitaţii au fost 
foarte numeroşi, 

având în vedere complexitatea manifestărilor şi calitatea acţiunilor 
derulate. Activitatea a fost condusă de directorul instituţiei, prof. Gica 
Ursanu şi a fost organizată de colectivul de cadre al CCD Vaslui în 
colaborare cu IŞJ Vaslui.      

 

 


