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„Aproape de Nichita” 

 

Propunere de colaborare 

 
 Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti derulează o serie de 

proiecte la nivel naţional, proiecte în care obiectivele propuse sunt cele de a facilita schimburile 

culturale şi educaţionale între diferite asociaţii și/sau instituţii de cultură şi de învăţământ. 

 

 În acest sens, dorim să continuăm Proiectul „Aproape de Nichita”, inițiat în anul 2011. La 

împlinirea a 90 de ani de la nașterea poetului Nichita Stănescu, elevii şi profesorii prahoveni din 

ciclul liceal sunt invitaţi să marcheze această zi importantă alături de Casa de Cultură „Ion Luca 

Caragiale” a Municipiului Ploieşti. 

Activitatea noastră se va desfăşura în data de 31 martie 2023, în afara orelor de curs.  

Proiectul se adresează elevilor din clasele liceale (cursuri de zi) din întreg județul Prahova.  

 Proiectul are ca obiective generale afirmarea şi promovarea creației scriitorului Nichita 

Stănescu. 

          Obiectivele specifice sunt: 

- conştientizarea şi responsabilizarea elevilor cu privire la importanţa operei lui Nichita 

Stănescu, în general și a zilei de 31 martie, în special; 

- trezirea interesului faţă de carte şi de cultura românească, prin cultivarea sentimentelor de 

respect faţă de reprezentanţii literaturii noastre; 

- participarea efectivă a elevilor la activităţi în echipă. 

Pentru a da amploare acestui proiect, vă propunem ca în data de 31 martie 2023, în afara 

orelor desfășurate de dumneavoastră, să fie alocate cel puţin 15 minute unor activități 

precum: 

- citirea/lecturarea a câtorva versuri la alegere din opera marelui poet; 

- studii de caz; 

- dezbateri pe marginea vieții și a operei poetului; 

- organizarea și prezentarea de expoziții de desen și/ sau pictură inspirate din opera 

poetului la nivelul clasei de elevi, anului de studiu etc. 
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 Elevii vor ști că în acelaşi interval de timp alte sute de elevi, din Municipiul Ploiești, sau 

din județul Prahova, sunt implicate în activități similare, rostind versuri ale „poetului 

necuvintelor”. 

    Pentru evaluarea proiectului, așteptăm de la dumneavoastră un proces-verbal, pentru 

fiecare profesor participant, însoțit de maxim 10 fotografii, în format jpeg.,din care să reiasă 

activitatea desfășurată la clasă (recomandăm tuturor cadrelor didactice ca măcar într-una din 

fotografii să apară numele proiectului desfășurat de instituția noastră „Aproape de Nichita”- 31 

martie 2023. Solicităm aceste materiale până la data de 04 aprilie 2023, pe adresa de e-mail: 

cristina.casadeculturaploiesti@gmail.com. În procesul-verbal se va specifica numele cadrului 

didactic implicat, clasa, numărul de elevi participanți și tipul de activitate realizată. 

      Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti va promova această 

activitate prin postarea imaginilor trimise de dumneavoastră pe pagina de facebook și pe site-ul 

instituției. 

      Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti va elibera, pe baza 

procesului verbal însoțit de fotografii, adeverințe de participare pentru cadrele didactice care 

se vor implica în desfășurarea proiectului. Adeverințele vor putea fi ridicate de la sediul nostru din 

strada Emile Zola, nr.8, etaj 1 ( Halele Centrale-intrarea principală), începând cu data de 24 aprilie 

2023, până la data de 31 mai 2023. 

      Prin participarea la acest proiect, vă exprimați acordul ca organizatorii să prelucreze datele 

dumnevoastră cu caracter personal și vă asumați cunoașterea drepturilor prevăzute în Legea nr. 

190 din 18 iulie 2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date. Instituția organizatoare declară că datele colectate nu vor fi transmise către un alt operator 

din țară sau străinătate, decât în condițiile prevăzute de lege. 

 

    În speranţa că vă veţi alătura acestui proiect, vă mulţumim pentru colaborare. 

 

 

 

                                                                     Director,  

     Prof. Marian Dragomir 
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