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Proiect educațional
Motto: "Un caracter puternic, ca un curent puternic, întâmpinând un
obstacol, devine doar iritat și se intensifică și mai mult, dar, în același
timp, răsturnând obstacolul, își deschide un canal adânc.” (K. Ushinsky)
Denumirea proiectului: ROMANE ȘI POEME ÎN CUTIE
Ani școlari :2021-2022
2022-2023

Argument:
Acest proiect este dedicat limbii și literaturii române, în dorința de a
prolifera imagini cu scene și simboluri reprezentative din proză și poezie,
de a facilita contactul elevului cu textul și de a-i dezvolta un caracter
puternic. Proza, prin modelele urmărite, va contribui la modelarea
trăsăturilor caracterologice, iar poezia prin sensibilitatea ei va contribui la
armonia spiritului. Literatura este o poveste, nu? Atunci, de ce să nu
”ambalăm” într-o manieră atractivă, această diegeză pe care o are de spus!
Proiectul educațional ” ROMANE ȘI POEME ÎN CUTIE ”este un
îndemn la cultivarea opiniei critice prin intermediul operelor literare și la
formarea gustului pentru estetic, la respectul pentru valorile umanității.

Scopul proiectului:
❖ Sensibilizarea elevilor prin intermediul operelor literare;
❖ Promovarea scriitorilor și poeților din literatura română, dar și a
celor din literatura universală;
❖ Dezvoltarea gândirii critice;
❖ Proliferarea unei atmosfere de bine, dată de lumea artei;
❖ Educarea elevilor prin artă;
❖ Formarea unor caractere puternice.
❖ Dezvoltarea creativității.

Obiectivele proiectului:
❖ Promovarea literaturii ca artă în viața noastră;
❖ Încurajarea exprimării libere a impresiilor, sentimentelor, trăirilor
provocate de textele literare;
❖ Dezvoltarea abilităților de comunicare și a gustului pentru estetic.
❖ Formarea unei conştiinţe critice;
❖ Formarea competențelor de a analiza critic noile solicitări ale
societății cunoașterii și comunicării.
Coordonatori:
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Prof. Nidelea Teodora
Prof. Găulea Mariana
Prof. Sprințoi Adelina
Prof. Rădan Mirela
Prof. Anghel Doru
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Prof. Gemescu Mariana
Prof. Smărăndița Puchiu
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Administrator Toma Alina
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MEDIATIZARE:
Prezentarea proiectului pe www.nicolaecartojan.ro
Realizarea unui vernisaj și filmuleț de la activitățile proiectului.
EVALUARE:
Realizarea tricourilor și a cutiilor cu mesaje din textele literare,
expoziție, fotografii, reclame.
ACTIVITĂȚI:
- Vernisaj: Literatura în culori;
- Realizarea unor reclame cu scopul de a promova literatura;
- Realizarea unui filmuleț cu momentele din cadrul proiectului;
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