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      ARGUMENT 
 

               Motivaţia alegerii temei acestui proiect apare din experienţa didactică la clasă, la orele 

de limba şi literatura română, unde am constatat că elevii, în mare parte, nu mai sunt interesaţi de 

lectură. Agresiunea audio-vizualului în domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi nocive, lipsa 

posibilităţilor de selecţie, necesită găsirea unor modalităţi de atragere a elevilor către un univers 

plăcut, atractiv, relaxant – lectura.  

            Literatura, prin profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi nivelul realizării artistice, 

se dovedeşte capabilă să intre într-o relaţie afectivă cu cei cărora le este destinată: elevii. Mesajul 

artistic al operelor  contribuie la educarea  acestora în spiritul unor virtuţi morale. 

 Prin limbajul specific al cărţii, personajele exponenţiale, epicul dens, conflictul împins spre 

suspans şi senzorial, deznodământul fericit sau morala ce trebuie reţinută contribuie la 

formarea şi modelarea caracterelor, la stimularea dorinţei de cunoaştere şi perfecţiune.  

 De regulă, o mare  parte dintre elevi citesc din “constrângerea” notei din catalog.  Astfel, elevii 

claselor aXa A, D şi E după ce au realizat lectura romanului Enigma Otiliei de G. 

Călinescu, au fost împărţiţi în grupe de câte 5 elevi. Fiecare grupă a avut de 

aplicat/demonstrat câte o trasătură a romanului realist balzacian print-un desen, 

colaj, pictură, ilustraţii, etc... 



SALONUL DIN CASA LUI MOŞ COSTACHE, 

UNDE ESTE CONDUS FELIX 



STRADA ERA PUSTIE ŞI ÎNTUNECATĂ... 

O CASĂ CU FERESTRE ÎNALTE ŞI ÎNCĂ 

LUMINATĂ.. 

Strada Antim şi casa lui 

Costache Giurgiuveanu 
                Grădina 



BUCUREŞTIUL INTERBELIC 



DRUMUL VIEŢII PARCURS DE 

ENIGMATICA OTILIA MĂRCULESCU 



       CAMERA OTILIEI MĂRCULESCU 

 încăperea era mai mult 

lungă decât lată şi avea o 

fereastră care dădea în 

geamlâc 

un dulap de haine din 

acelaşi lemn şi foarte 

lat dădeau odăii un aer 

bărbătesc şi elegant 



PATUL ERA EL ÎNSUŞI PLIN DE TOT FELUL DE NIMICURI, DE 

PERNE DE CATIFEA CU BRODERII APLICATE, DE PĂPUŞI DE STOFĂ, 

DE ROCHII ŞI JUPOANE ZVÂRLITE ÎN GRABĂ, ŞI NU SE ZĂREA NICI 

UMBRĂ DE PLAPUĂ ORI DE ÎNTOCMIRE PENTRU DORMIT. 



O FRESCĂ DIN VIAŢA BURGHEZIEI 

BUCUREŞTENE 

Drumul spre moşia lui 

Pascalopol 

Otilia- eternul mister 

feminin 



PROIECT REALIZAT DE: 

Elevii 

claseleor 

  Profesor îndrumător Unitatea de înv. 
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a X-a D 

 

a X-a E 
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