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PROIECT  EDUCAȚIONAL 

Ion Creangă - "Mărțișor literar" 

Scopul proiectului: 

 Cunoaşterea operei şi vieţii marelui povestitor Ion Luca Creangă; 
 Dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică. 

Obiectivele proiectului: 

• să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre marele scriitor; 

• să caute în orice bibliotecă o carte de  Creangă, pentru a realiza o expoziţie de carte;  

• să citească o operă a scriitorului; 

• să realizeze compoziţii plastice inspirate din opera lui Creangă; 

• să participe afectiv la activităţile desfăşurate. 

Grupul ţintă:  

• elevii claselor a V-a și a VI-a ai Școlii Gimnaziale Strunga 

Locul desfăşurării: Biblioteca orșsenească "Universul cunoașterii" din Târgu Frumos 

Perioada de desfăşurare: 3 martie 2020 

INIŢIEREA GRUPULUI ŢINTĂ 

• Lansarea propunerii de proiect  

• Vizitarea bibliotecii pentru a împrumuta volume cu operele scriitorului 

• Întocmirea unor fişe biografice 

IMPLEMENTARE 

• Prezentarea ppt a materialului conţinând date biografice 

• Citirea unor fragmente de către copii din volumele alese 

• Realizarea unei mici expoziţii de carte cu volumele povestitorului  

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT 

 Catedra de Limba și literatura română 

MATERIALE / RESURSE 

• RESURSE UMANE: elevi, profesori, bibliotecare                                            

• RESURSE MATERIALE: volume de proză, bloc de desen, acuarele, creioane 
colorate, carioca, laptop, aparat foto, coli cartonate colorate. 

 



EVALUAREA 

Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării proiectului, prin chestionare, jurnal 
de impresii, dar și prin metode specifice de evaluare: portofoliul și concursul. 

DISEMINARE 

• Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice; 

• Publicarea proiectului pe site-ul scolii 

 

ACTIVITĂŢILE ŞI PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

 

NR. 

CRT. 

ACTIVITĂŢILE 
DESFĂŞURATE 

LOCUL 
DESFĂŞURĂRII 

DATA RESPONSABIL 

1. Ion Creangă-un mărțișor 
pentru literatura română 

- prezentare ppt despre viaţa 
şi opera marelui dramaturg 

- selectarea informaţiei cu 
privire la biografie şi 
activitatea lui literară 

Sala de clasa 2 Martie 
2020 

Prof.  Bartic 
Gabriela 

2. Ion Luca Caragiale – mai 
aproape de noi 

- expoziție de carte cu 
principalele opere ale 

scriitorului 

- realizarea unor compoziții 
plastice care să oglindească 

opera lui Creangă 

Sala de clasa 2 Martie 
2020 

Prof. Bartic 
Gabriela 

 

   Prof. Malanca             

     Ilinca-Ioana 

  

3. Vizită la biblioteca 
orășenească "Universul 

cunoașterii" - Tg. Frumos 

Biblioteca 3 Martie 
2020 

Bibliotecare -
Radu Dorina 

Ciubotaru Dana 

Calugaru Ionela 

4. Medalion literar – 

 Ion Creangă 

Sala de clasa 3 Martie 
2020 

Prof. Malanca 
Ilinca - Ioana 

 

 

 



 


