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Ziua Națională a Lecturii
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.
La instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua Națională a Lecturii, în timpul orelor de curs,
personalul didactic împreună cu elevii pot desfășura activități de promovare și încurajare a lecturii.
Cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii se pot organiza activități culturale, sociale și educaționale prin
care se evidențiază importanța lecturii, în special în formarea copiilor și tinerilor.
Proiectul se adresează elevilor din toate ciclurile de învățământ, cursuri de zi din Municipiul
Ploiești.
Proiectul are ca obiective generale afirmarea şi promovarea operei marilor clasici ai
literaturii române.
Obiectivele specifice sunt:
-

conştientizarea şi responsabilizarea elevilor cu privire la importanţa personalităților
marcante ale marilor clasici ai literaturii române;

-

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 15 februarie 2022, în

cadrul orelor desfășurate de dumneavoastră, să fie alocate cel puţin 15 minute
citirii/lecturării diverselor tipuri de texte din opera marilor clasici.
Elevii vor ști că în acelaşi interval de timp alte sute de elevi, din Municipiul Ploiești sunt
implicate în activități similare, centrate pe opera marilor clasici ai literaturii române.
Pentru evaluarea proiectului, așteptăm de la dumneavoastră un proces-verbal, pentru fiecare
unitate de învățământ participantă, însoțit de maxim 10 fotografii, în format jpeg., din care să reiasă
numărul profesorilor participanți și activitatea desfășurată la clasă (recomandăm tuturor cadrelor
didactice ca măcar într-una din fotografii să apară numele proiectului desfășurat de instituția noastră
„Ziua Națională a Lecturii”- 15 februarie 2022).

Solicităm aceste materiale în perioada 15-17 februarie 2022, pe adresa de e-mail:
secretariat@casadecultura.ro. În procesul-verbal se va specifica numele cadrelor didactice
implicate, clasele, numărul de elevi participanți și tipul activității realizate.
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.
Instituția noastră va elibera, pentru fiecare unitate de învățământ, pe baza procesului-verbal
însoțit de fotografii, diplome și volume editate de Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a
Municipiului Ploieşti.
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.
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