
 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

       Coordonatori, 

Prof. Claudia Dobre 

Prof. Carmen Berdilă 



TITLUL PROIECTULUI: « Povesti de succes » - Atelier de film documentar şi artistic 

TIPUL PROIECTULUI: masa rotunda / dezbateri 

DOMENIUL: cultural 

SCOPUL PROIECTULUI : 

Acest proiect îşi propune stimularea creativităţii elevilor, deschiderea unor noi orizonturi spre 
alte valori culturale, îmbogăţirea culturii generale prin vizionarea unor filme de bună calitate şi 
prin abordarea pluridisciplinară (artă, literatură, istorie, ştiinţă), precum  şi îmbogăţirea 
cunoştinţelor de limbă franceză, dat fiind că filmele propuse sunt producţii franceze, cu subtitrare 
în română sau franceză. Cu ajutorul acestor documente cinematografice, elevii sunt invitaţi şi 
încurajaţi sǎ reflecteze, sǎ se exprime şi sǎ dezbatǎ pe diverse teme, să recunoască valorile, 
obiectivul final al acestui proiect fiind formarea unei sfere de competenţe de cultură generală 
care vor conferi o anumită personalitate destinatarilor. 
 

OBIECTIVE : 

 dezvoltarea gândirii autonome, critice şi reflexive prin receptarea unei varietăţi de 
documente (documente cinematografice, critici de film, pagini de enciclopedie) si prin 
participarea la dezbateri; 

 îmbunatatirea cunostintelor (la nivel de informatie, dar si de intelegere si folosire a 
limbii franceze); 

 Stimularea şi cultivarea simţului estetic; 
 Sensibilizarea la interculturalitate; 

 Dezvoltarea abilităţilor de a proiecta şi desfăşura activităţi în echipă, prin crearea, ca 
produs final,a unui material informativ, folosind mijloace tehnice moderne. 

 

GRUP ŢINTĂ :  Clasele X – XI  

LOCURI :  35   

NR. DE ORE FACE TO FACE :  23h 

NR. DE ORE MUNCĂ INDEPENDENTĂ:  6 h 

INSTRUMENTE DE EVALUARE:  

 Proiecte individuale si de grup -  prezentări Power Point, portofoliu 

 Chestionar  

 

 



 

ORAR ELEVI (29 de ore) 

ACTIVITATE ZI    / 

ORĂ 

LOCUL DE 

DESFĂŞURARE 

 

NR. 

ORE 

- Prezentarea proiectului (informatii privind 
programul / modalitatea de desfăşurare - evaluare – 
finalizare / filmele propuse spre vizionare si 
dezbatere)  
- Formarea echipelor / a grupurilor de lucru 
- Vizionare filme documentare:  
Marie Curie: un portrait 

Louis Pasteur – portrait d’un visionnaire 
- Documentare 

 

Luni 

10 - 15 

 
 

Sala de clasă 

 
 

  5h 

 
 
 
 

17 - 18 

 
 

 
online 

 
 
 
 

1h 

- Activitate de pre-vizionare 
- Vizionare film artistic Coco avant Chanel 

- Dezbatere post-vizionare 
- Documentare 

Marti 

10-15 
Sala de clasă 5h 

 
17-19 

 
online 

 
2h 

- Activitate de pre-vizionare 
- Vizionare film artistic Elena din Troia 

- Dezbatere post-vizionare 
- Vizita Institutul Francez:  Vizionare film 
documentar 

Miercuri 

12 - 15 
Sala de clasa 3h 

 

 

15 – 19 

Institutul 
Francez, sala 

„Elvire 
Popesco” 

 
 

4h 

- Activitate de pre-vizionare 
- Vizionare filme :  
Les visionnaires: Jules Verne (documentar) 
Molière (film artistic) 
- Dezbatere post-vizionare 

- Activitate independenta – elaborare portofolii 

Joi 

10-14 
Sala de clasa 4h 

15 - 18 online 3h 

Finalizare portofolii / prezentari Power Point 

Evaluare – prezentare portofolii ; chestionar aplicat 
participanţilor 

Vineri 

 
10 - 12h 

  
2h 

 

 

 

 

 



ORAR CADRU DIDACTIC (40 h) 

                               ACTIVITATE PROGRAM LOCUL DE  

DESFĂŞURARE 

NR. 

ORE 

Întocmire documentaţie proiect  La şcoală şi acasă 10 h  

Activităţi face to face cu elevii Conform orar elevi Conform orar elevi 22 h 

Coordonare - proiecte finalizate de 
elevi acasă 

 La şcoală şi acasă 3h 

Evaluarea activităţii / rezultatelor 
elevilor 

 La şcoală şi acasă 3h 

Întocmire raport de evaluare a 
proiectului 

 Acasă 2h 

 

RESURSE MATERIALE 

Sala de clasă, laptop, videoproiector, DVD, coli de flipchart, fişe, imprimantă 

MODALITĂŢI DE FINALIZARE: portofolii individuale şi de grup, postere, prezentari Power-Point. 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Pe parcursul derulării proiectului va fi urmarită activitatea fiecarui elev, iar la final va fi aplicat un 
chestionar, pentru a acumula informaţii obiective şi rapide asupra calităţii activităţilor 
desfăşurate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


