
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                     

 

 

 

Gandeste verde! 

 

   În această săptămână ne-
am propus să subliniem 
relația dintre  oameni și 
copaci.  Fiecare carte este 
sufletul unui copac.  Haideți 
să iubim pădurea 
respectându-i sufletul și 
prețuindu-i  cărțile. 

 

  

„Cărțile sunt felul oamenilor de a avea 

aripi ca îngerii”       (Andrei Pleșu) 

„Cărțile sunt fluturi cu care zburăm prin 

propria noastră minte, sub bolta uriașă 

a țestei noastre. Niciun aparat de zbor 

nu te-a dus atât de departe”   (Mircea       

Cărtărescu) 
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Obiectivele proiectului: 

- Cunoaşterea efectului negativ al 
defrișărilor necontrolate și 
iresponsabile de pădure; 

- Atitudinea- dezvoltarea spiritului 
de lectură și a respectului pentru 
cărți. 

- Dezvoltarea deprinderilor- 
căutarea unor site-uri specializate 
pe literatura electronică  și 
înscrierea elevilor  pe aceste site-
uri  

- Participarea efectivă- realizarea 
unei bibioteci virtuale care să 
includă cărți din literatura română, 
literatura universală, opere 
filosofice  și antologii.  

- Cultivarea interesului şi a plăcerii 
de a citi, a gustului estetic în 
domeniul literaturii  

- Stimularea gândirii autonome, 
reflexive şi critice  

- Formarea unor reprezentări 
culturale privind valorile literaturii 
române și universale 

Lectura- o modalitate de 

comunicare 

 

Textul cărților este viu și colorat, el 

are o substanţă  în formă: expresia 

autorului. Cititorii (elevii claselor a 

X-a A, a X-a B, a XI-a B și a XII-a B) 

reconstituie într-un proiect Power-

Point universul cărților lor favorite 

și vă prezintă un mod original de-a 

intra în lumea lecturii. 

Pașii lecturii: 

1. A păşi din exterior spre interior: 
intrarea în lumea textului. 

2. A fi în interior şi a explora lumea 
textului.  

3. A păşi înapoi şi a regândi datele 
cu care s-a pornit la drum.  

4. A ieşi din lumea textului şi a 
obiectiva experienţa.  

 

 

Galeria cărților 

virtuale: 

 

Antoine de Saint-Exupéry- 

Micul Prinț- Cartea tuturor 

metaforelor 

J. D. Salinger- De veghe în 

lanul de secară- Cartea 

adolescenței  

Emil Cioran- Amurgul 

gândurilor- Lirismul ca terapie 

a sufletelor neliniștite 

Octavian Paler- Polemici 

cordiale 

„Citește, altfel riști să fie câinele 
tău mai deștept decat tine!”  

 

 


