”THE FESTIVAL OF LIGHT”
“Sărbătoarea Luminii”
16 Decembrie 2014

În sala de festivităţii a liceului s-a desfăşurat activitatea The Festival of Light
– Sărbătoare Luminii din cadrul proiectului educativ dedicat Crăciunului.
Au participat elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a şi a X-a C însoţiţi de cadre
didactice. Au onorat activitatea cu prezenţa lor dl. dir. prof. dr. Ioan Vasile Micu şi
d-na dir. adj. prof. Rodica Angela Juncu
Crăciunul este sărbătoarea naşterii Mântuitorului, a Întrupării Fiului lui Dumnezeu,
o celebrare pe care popoarele au îmbogăţit-o de-a lungul anilor cu tradiţii şi
obiceiuri specifice culturii lor. Tradiţiile şi obiceiurile sunt o modalitate de a face
prezent, de a aminti ceea ce s-a întâmplat în trecut; sunt fapte şi lucruri care se
transmit de la o generaţie la alta. În privinţa Crăciunului, lucrul cel mai important
din tradiţii şi obiceiuri nu este aspectul lor exterior, ci semnificaţia lor interioară.
Dar, pentru a putea trăi mai intens tradiţiile şi obiceiurile, trebuie să le cunoaştem.
Activităţile au fost inedite, deoarece proiectul a fost structurat pe mai multe
unităţi de interes având ca scop pregătirea atmosferei specifice Crăciunului prin:
vizionarea unui scurt film, prezentarea multimedia a unui kit de simboluri specifice
acestei sărbători creştine, amenajarea unei expoziţii de desenele cu tematică invernală,
şi, nu în ultimul rând, abordarea universalităţii Crăciunului prin prezentarea unor
tradiţii şi obiceiuri din diferite ţări ale lumii precum şi intrepretarea de către elevi a
unor cântece tradiţionale.
Toate momentele de prezentare au fost susţinute în limba engleză, proiectul
îmbinând aspectul sărbătoresc cu cel al dezvoltării abilităţilor în domeniul utilizării
limbii engleze în context specific.
Pentru început, elevii prezenţi au vizionat un scurt film în limba engleză,
intitulat Nativity – Naşterea Mântuitorului, în care toate personajele: Maria, Iosif,
păstorii, magii şi animalele sunt grupate în jurul pruncuşorului Isus, pentru că el este
nucleul. Naşterea lui nu s-a întâmplat doar cândva, o dată, ci are loc în fiecare suflet
omenesc. În cadrul primului segment de comunicare în limbă engleză elevii au
enumerat câteva dintre elementele simbolice prezente în pelicula vizionată.

În următoarea etapă a proiectului, elevii din clasa a VII-a Georgiana Costa,
Ana Maria Trip, Vivien Sîrca, Cristian Moldovanyi, Darius Albu au prezentat în
limba engleză cele mai semnificative elemente simbolice ale Crăciunului însoţite de o
scurtă istorioară a lor: lumânarea, vâscul, decoraţiunea de Crăciun, felicitarea trimisă
cu ocazia acestei sărbători, precum şi culorile caracteristice, colindele, obiceiul de a
oferi şi primi cadouri de Crăciun, planta numită Crăciuniţă (Steaua Crăciunului),
pomul de Crăciun, ieslea, dar şi ...... Moş Crăciun.
Segmentul următor al proiectului a fost cel interdisciplinar. Prezentarea în
limba engleză a tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou de pe diferite
coordonate ale Globului a fost presărată cu frumoase cântece interpretate de elevii din
clasele a V-a şi a VI-a în limbile engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, latină.
Călătoria virtuală s-a încheiat cu un scurt popas pe plaiurile României, momentul
oferind participanţilor prilejul de a cânta împreună câteva dintre frumoasele noastre
colinde care sunt un mod de a reflecta mai profund şi totodată mai simplu asupra
misterului Naşterii Mântuitorului, şi de a exprima, totodată, bucuria şi recunoştinţa
noastră faţă de Dumnezeu care s-a făcut om spre mântuirea noastră.
Proiectul s-a finalizat cu vizitarea mini-expoziţiei de desene realizate de elevi
şi expuse în sala de festivităţi şi cu un plăcut schimb de felicitări şi urări de bine între
elevi şi cadrele didactice prezente.
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