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Titlul subproiectului:„Împreună creștem accesul la educație de calitate și rata
de promovabilitate a bacalaureatului (Împreună creștem!)”
Acord de grant nr. 752/SGL/RUNDA II

Aprobat,
Coordonator de proiect
Prof. Atofanei Corina

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂȚILOR
“BEST MOVIES CINEMA CLUB” ION LUCA
în proiectul „Împreună creștem accesul la educație de calitate și rata de promovabilitate a bacalaureatului (Împreună creștem!)”

Acord de grant nr. 752/SGL/RUNDA II
DOMENIUL: CINEMATOGRAFIE- „BEST MOVIES CINEMA CLUB”
PROFESOR COORDONATOR: CIOATĂ MIHAI
Total minim de ore pe an școlar: 36
Anul şcolar: 2018-2019

NR.
CRT.
1.

ACTIVITATEA/TEMA

2.

« Avocatul Diavolului »mitul lui Faust într-o
abordare cinematografică de
excepție

« Stăpânul Inelelor »adaptare cinematografică
după R.R.Tolkien

INTERVAL LOCAȚIA
ORAR
01.12.2018 17- 20.30
Sala de
conferințe a
hotelului
« Bradul »

METODE/STRATEGII PARTENERI/COLABORATORI OBSERVAȚII
Vizionare si dezbatere
film ; autoreflexie ;
analiză tehnici
cinematografice.

S.C.Dorna Turism & Pizzeria
Lordinu/ Orion Media (aparatură
video)

30 elevi din
clasele 9-12

08.12.2018 17.- 20.30

Vizionare si dezbatere
film ; analiză tehnici
cinematografice.

S.C.Dorna Turism (sală
proiecție)/ Orion Media
(aparatura video)

24 elevi din
clasele 9-12

DATA

Sala de
conferințe a
hotelului
« Bradul »
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3.

“Cartea verde” (“Green
Book”). Marele favorit la
câstigarea premiului Oscar
din acest an

12.01.2019 17- 20.30

Sala
“Piramida”
a hotelului
“Bradul”

Prezentarea filmului,
discuții, puncte de
vedere personale, dar si
ale criticilor de film

Orion Media (aparatura video)

25 de elevi din
clasele 9-12

4.

« Hobitul » (« The Hobbit »)

26.01.2019 17- 20.30

Sala de
conferințe a
hotelului
« Bradul »

Prezentare videoclipuri
din timpul filmărilor,
discuții, lecturarea
recenziilor asupra
« Stăpânului Inelelor »

Dna profesoară Victoria
Ostaficiuc, care le-a vorbit
cinefililor despre cartea
« Hobitul »

35 de elevi din
clasele 9-12

5.

« Matrix »- capodoperă
cinematografică, punct de
cotitură în istoria filmelor
S.F.

02.02.2019 17- 20.30

Sala de
conferințe a
hotelului
« Bradul »

Discuții libere despre
film, urmată de o scurtă
prezentare a tehnicii
cinematografice
folosite de frații
Wackovscki

Invitat telefonic : maestrul
Alexandru Mironov, care le-a
vorbit cinefillor despre literatura
S.F, dar si de câteva capodopere
cinematografice (« Odiseea
Spațială 2001 » ; « Războiul
Stelelor »)

30 de elevi din
clasele 9-12

6.

“Viața lui Pi” (“Life of Pi”)un film care demonstrează
puterea povestii, dar si
puterea vizuală a filmului

16.02.2019 17- 20.30

Sala
« Piramida »
a hotelului
« Bradul »

Vizionare film, urmată
de dezbaterea în paralel
a unor pasaje din carte
cu scene din film

Dna Violeta Codorean, referent
cultural al Casei de Cultură

28 de elevi din
clasele 9-12
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7.

“Amadeus”- castigator al
premiului Oscar, un film de
referință în istoria
cinematografiei

09.03.2019 17- 20.30

Sala mare a
Casei de
Cultură
“Platon
pardău”

Discuții libere despre
filme, punctele de
vedere ale regizorului
Milos Forman, urmate
de părerile celui care a
scris piesa de teatru
care a stat la baza
filmului

Semnatura prof. coordonator ,

Claudiu Bleonț, actorul care l-a
interpretat pe Salieri, în piesa de
teatru « Amadeus »

25 de elevi din
clasele 9-12

