Cod 001

PROIECT EDUCAȚIONAL

,,CARAGIALE IERI, CARAGIALE AZI”

COORDONATOR: Cristina Stavilă

“Caragiale n-a găsit, nu l-a lasat inima să vadă ridicolul în viața
țărănimii - cum n-a găsit, n-a văzut, nu l-a lăsat inima să vadă ceva
omenesc în viața claselor noua”
G.Ibrăileanu

ARGUMENT
”Caragiale va fi mereu actual. Aceleași dileme, aceleași vorbe, aceeași trivialitate de care
ne izbim zilnic. Așa cum Aristofan este atât de actual, la fel e și Caragiale”, spunea marea actriţă
Maia Morgenstern.
Cititnd aceste cuvinte şi nu numai, ne amintim de faptul că suntem datori să facem
cunoscută copiilor opera şi viaţa marelui clasic al literaturii române Ion Luca Caragiale. Încercarea
noastră este o introducere sumară în creaţia acestuia, o diagonală subţire între ceea ce a trăit,
ceea ce a însemnat pentru societatea românească la vremea sa şi fragmente din schiţele şi piesele
de teatru, ce ilustrează parcă mai mult ca niciodată că istoria se repetă.
ORGANIZATOR PROIECT: Prof. Cristina Stavilă
SCOPUL PROIECTULUI :
* Dezvoltarea limbajului şi în special a expresivităţii acestuia prin interpretarea unor secvente din
opera lui Caragiale;
* Stimularea creativităţii prin vizionarea unor secvențe ale operei caragialiene;
* Dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru valorile naţionale;
* Cunoaşterea vieţii şi operei marelui dramaturg
GRUPURI ȚINTĂ:
Elevii claselor a VI-a
LOCUL DESFĂŞURĂRII:
Liceul teoretic Nicolae Iorga, sala 4, parter
PERIOADA DESFĂŞURĂRII:
18-22 aprilie 2016
NUMĂR LOCURI: 24
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
*Să cunoască principalele date biografice ale scriitorului;
*Să cunoască activitatea literară a dramaturgului;
*Să vizioneze şi să înțeleagă piesele scriitorului;
*Să realizeze desene în care să surprindă tipologiile;
DOCUMENTELE PROGRAMULUI:
1.
2.
3.
4.

Fișa programului
Fișe de prezență elevi
Portofolii elevi
Raport de evaluare program

CONŢINUTUL PROIECTULUI
NR.

TEMA ACTIVITAȚII CONȚINUTUL

CRT.

ACTIVITAȚII

1.

2.

3.

4.

,, Caragiale ieri, Caragiale azi ‘’
Lansarea proiectului, cunoaşterea
obiectivelor și a responsabilităţilor.

LOCUL

DATA

DESFAȘURARII

NR. ORE

RESPONSABIL

Sala 4

18.04.2016
10-16

Prof. Cristina
Stavilă

Sala 4

19.04.2016
12-16

Prof. Cristina
Stavilă

Sala 4

20.04.2016
8-14

Prof. Cristina
Stavilă

Sala 4

21.04.2016
13-15

Prof. Cristina
Stavilă

Moştenire culturală
Cunoşterea operei literare lăsată
de dramaturg ca moştenire
poporului.
Operele lui Caragiale
Vizionarea mai multor fragmente
ale operei lui Caragiale
Dramatizare
Interpretarea unui fragment, la
alegere, din schița ,,Dl. Goe”, de
I.L.Caragiale

METODE DE EVALUARE
 Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării proiectului, prin chestionare, jurnal de
impresii, dar și prin metode specifice de evaluare: portofoliul
 Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor colaboratori.
ORAR ELEVI (31 de ore)
NR.

TEMA ACTIVITAȚII CONȚINUTUL ACTIVITAȚII

CRT.

1.

,, Caragiale ieri, Caragiale azi ‘’
Lansarea proiectului, cunoaşterea
obiectivelor și a responsabilităţilor.

2.

Pregătire individuală

3.

Moştenire culturală
Cunoşterea operei literare lăsată de
dramaturg ca moştenire poporului.

4.

Pregătire individuală
-studierea unui număr recomandat de
opere

5.

6.

Operele lui Caragiale
Vizionarea mai multor fragmente ale operei
lui Caragiale
Pregătire individuală
- alegerea unui personaj și schițarea
portretului acestuia

LOCUL

DATA

DESFAȘURARII

NR. ORE

Sala 4

18.04.2016
10-16

6

18.04.2016

3

19.04.2016
12-16

4

19.04.2016

3

20.04.2016
8-14

6

20.04.2016

4

Sala 4

Sala 4

NR.
ORE

7.

Dramatizare
Interpretarea unui fragment, la alegere, din
schița ,,Dl. Goe”, de I.L.Caragiale

8.

Pregătire individuală
Întocmirea portofolilor pentru evaluare
proiectului

21.04.2016
13-15

Sala 4

2

3

ORAR CADRU DIDACTIC (40 de ore)
ACTIVITATEA
Întocmire documentație program
Întocmirea fișelor de lucru
Activitati face to face cu elevii
Evaluarea activității/ rezultatelor
elevilor
Alegerea fragmentelor din opera ce
urmează a fi vizionate și pregătirea
materialelor individuale pentru elevi
(repartizare roluri, fișe de lucru etc.)
Intocmire raport de evaluare program

PROGRAM

Conform orar elevi

LOC DE
DESFASURARE

Conform orar elevi

NR. ORE
6
4
18
6
4

2

