Lumea spaniolă în ghiozdanul tău

Curs de cultură și civilizație hispanică: prezentări, jocuri, curs de dans, activități practice gastronomie
Formator: prof. ANCUȚA NOROCEL și voluntari ai Clubului de voluntariat al colegiului
Ce răspunde fiecare persoană care este întrebată cu ce asociază limba spaniolă: telenovele ! De
fapt, este foarte simplu să îți dai seama că spaniola înseamnă multe de alte lucruri, ca: fotbal,
flamenco, fiestas, plaja, Sagrada Familia, paella, coride, siesta, Barcelona etc. Cursul
nostru reprezintă o călătorie în care se vor reuni frânturi din fascinanta lume hispanică, cu filme
cât mai colorate și pline de suspans, ateliere de dans și muzică flamenco, târg de mâncăruri
tradiționale spaniole. Toate acestea le putem face împreună, într-o atmosferă de fiesta, pentru a
”gusta” puțin câte puțin din variata cultură hispanică.
TEME DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE SPANIOLĂ ÎN CADRUL CURSULUI:
1. Espana - Presentacion
2. Espana – Fiestas y Tradiciones
3. Top 10 ciudades mas importantes de Espana
4. Quizuri
5. Elemente de dans tradițional spaniol.
6. Gastronomie hispanică.
Etc.........

De ce să învăţăm limba spaniolă?
Aproape 400 milioane de persoane vorbesc limba spaniolă, transformând-o într-una din limbile
cele mai importante de pe glob. Aici avem mai multe motive:







Ştiai că...? În Statele Unite, în jur de 17.5 milioane de persoane (10% din populaţia
Statelor Unite) vorbesc spaniolă. În 2020, se presupune că 51 milioane de persoane vor
vorbi spaniola în Statele Unite, şi chiar mult mai mulţi în nord-est. Al 4-lea oraş mare
vorbitor de limbă spaniolă din lume este Los Ángeles.
Spaniola este a doua cea mai studiată limbă, după engleză. De asemenea, este a doua
limbă academică din lume şi a doua limbă în care se publică cele mai multe cărţi, ziare
sau pagini web.
Spaniola este una dintre limbile oficiale ale ONU, UNESCO, UE, dar şi a altor instituţii
internaţionale (FMI, UNICEF, NATO, FAO, etc…).
Spaniola este o limbă uşor de învăţat, cu un vocabular de bază latin şi multă influenţă din
limba engleză, cu puţine dificultăţi fonetice, pentru că se citeşte cum se scrie, şi cu o
gramatică complexă, dar bine structurată.



În călătorii: vorbind spaniola vei putea vizita toate cele cinci continente. Dacă, pe lângă
asta, mai ştii şi engleză, lumea va fi la picioarele tale.
Pentru distracţie: Spaniola este o limbă uşoară, distractivă, atât de învăţat, cât şi de
experimentat. Spaniola are structură identică cu limbile celorlalte popoare latine, fiind
plină de pasiune şi de bucurie.












Persoane faimoase care au vorbit sau vorbesc limba spaniolă:
Che Guevara
Pablo Picasso
Gabriel Garcia Marquez
Lionel Messi
Enrique Iglesias
Cristina Aguilera
Antonio Banderas
Shakira
Fernando Alonso, etc...



