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Proiect
Tineri implicați în acțiuni de promovare a tradițiilor țărilor
cunoscute prin intermediul limbilor moderne studiate
Elevii Colegiului Economic “A. D. Xenopol” se implică în proiecte privind
activități culturale, legate de celebrarea unor evenimente importante, existente în
tradiția unor țări precum: China, Spania, Franța, Marea Britanie si Turcia. Aceste
implicări sunt motivate de faptul că în cadrul colegiului sunt clase unde se studiază
intensiv limba chineză, limba spaniolă, limba franceză si limba engleză. Cursurile
se desfășoară în cabinete dotate modern, cu aparatură audio și video. Pe 1 Octombrie,
sărbătorim ziua Chinei, activitate ce a devenit deja o tradiție din 2014, ocazie cu care
a fost inaugurat Cabinetul de limbă chineză ,,Confucius”. Activitățile au fost
meticulos organizate, deoarece au fost prezenti invitați de onoare din cadrul
ambasadei chineze. Elevii noștri pun foarte mult suflet, în pregătirea acestor
evenimente, astfel că au fost organizate, ateliere cu specific chinezesc. Au fost
prezentate exponate, ce aparțin culturi chineze, cît și produse culinare chinezești. Nu
mai puțin s-au implicat elevii colegiului nostru în pregătirea zilei Spaniei 12
octombrie. Astfel că ei au organizat o suită de dansuri spaniole, de asemenea, și-au
demonstrat talentul de actori, implicandu-se in roluri specifice teatrului tradițional
spaniol. Cursurile se desfășoară in cabinetul de limbă spaniolă „EL ESPANOL, LA
LENGUA DE LOS SUENOS”, cabinet inaugurat cu ocazia vizitei Atașatului

Cultural al Ambasadei Spaniei la București. Activitatea care se desfășoară în cadrul
catedrei de limbă franceză, punctează o sărbătoarea tradițională în Franța, și anume
„Ziua Familiei” 21 octombrie. Pentru a marca acest eveniment, elevii noștrii,
organizează dansuri populare franțuzești, iar costumele populare folosite sunt creații
ale lor, intregand astfel atmosfera tradițională. Un alt eveniment, la care elevii
colegiului nostru participă cu mare entuziasm, fiind în același timp prilej ce dă
acestora posibilitatea de a-și demonstra, creativitatea si originalitatea este
sărbătoarea de Halloween.

