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În sala de festivităţi a Liceului Teoretic “Aurel Lazăr“ s-a desfăşurat proiectul educativ 

intitulat “Christmas Around the World”. 

Au participat elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a şi a IX-a B şi a IX-a C. 

Activităţile au fost inedite, deoarece proiectul a avut o structură multi-aspectuală, urmărind 

să recreeze atmosfera specifică a Crăciunului, să explice simbolistica acestei sărbători creştine şi să 

îi confere o dimensiune universală.   

Toate momentele au fost susţinute în limba engleză, proiectul îmbinând aspectul sărbătoresc 

cu cel al dezvoltării abilităţilor în domeniul limbii engleze. 

Pentru început, cei peste 100 de elevi prezenţi au vizionat un scurt film în limba engleză, 

intitulat “The King was born” (Ni s-a născut un Mântuitor), după care în cadrul primului segment 

de comunicare în limbă engleză elevii şi-au împărtăşit impresiile cu privire la pelicula vizionată. 

Următorul nivel a fost cel al simbolisticii Crăciunului. Elevii: Speranţa Hodişan, Georgiana 

Nuţaş, Vlad Cuc, Ionuţ  Indrieş (clasa a VII-a) au prezentat cele mai semnificative simboluri ale 

Crăciunului: lumânările, vâscul, decoraţiile de Crăciun, felicitările trimise cu prilejul acestei 

sărbători, precum şi culorile sale specifice, colindele, obiceiul de a oferi şi primi cadouri de 

Crăciun, planta numită Crăciuniţă (Steaua Crăciunului), pomul de Crăciun, piesele de Crăciun, 

ieslea, precum şi ...... Moş Crăciun, toate acestea însoţite de o scurtă istorioară a lor. 

Ultima etapă a proiectului a constituit-o călătoria de Crăciun în jurul lumii. Cei prezenţi au 

poposit pentru câteva momente în: Finlanda, Marea Britanie, Australia, Franţa, Germania, Italia, 

Spania, Portugalia, China, Filipine, Costa Rica şi au fost familiarizaţi cu modul în care se 

sărbătoreşte Crăciunul în aceste ţări de către elevii: Alexandra Mărcuţ, Larisa Mocan, Giovanni 

Goron, Claudiu Indrieş (clasa a IX-a B) şi Răzvan Dobai (clasa a IX-a C). Călătoria s-a încheiat în 

România, elevii prezentând în cadrul unei discuţii în limba engleză specificul Crăciunului 

românesc.  

Activitatea s-a încheiat cu frumosul cântec “Noapte de vis”, interpretat în limba engleză de 

către elevii din clasa a V-a. 

 

          Activitatea a fost organizată şi coordonată de prof. dr. Carmen CHIRA. 
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