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Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia directorului 1 consilierului educativ 

Vă transmitem alăturat adresa transmisă de către MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE , 
Consiliul Naţional al Elevilor prin care înştiinţează lansarea începând cu data de 23 martie 2013 a 
campaniei de promovare a valorilor identitare în rândul tinerilor sub sloganul "TU AL CUI EŞTI?" 

INSPECTOR SCOLAR GENERAL, 

A-FLOREA Inspector şcolar de specialitate 

pentru educaţie permanentă, 

Proc;e;e"~ 
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Consiliul Naţional al Elevilor 

Către, 

INSPECTORATELE ŞCOLARE JUDEŢENE/ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

in atenţia Inspectori/ar Şcolari Generali, 

in atenţia inspectori/ar cu atribuţii în actlvlţatea educat/vă, 

in atenţia Preşedintelui Consiliului Judeţean al Elevilor 

Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe şi Consiliul Nationatal Elevilor lansează, incepând cu data de 23 martie 2013, o campanie de 

promovare a valorilor identit~~~·ln rândul tin~rUor sub sloganul "TU AL CUI EŞTI?". . 
.. _.:t ..... ~t\~itW';._ 

în cadrul acestei camp;~nii vri'f1fjipromovate In rândulliceenilor din Roll)~niaprincipalele evenimente 

ale istoriei românilor şi r~lf!;\(ll:~l~ii,Jcestora, simbolurile naţion,ale fOI11~~~şti,JJrecull)şi alte elemente 
de cultură şi civUizaţie TTâ~~l~fă. . . . . . . . . . :, , ' ' . . 

Prima parte a campimi~i cc)!1Ştă rea î,rJ,:ţ~,rl~IJtJiE!7,tlli!~r a semnificaţiei 
datei de 21 mqrtie 1918 şi s~ ~a .. :.f.,,G?.i.·.~·.r .•. : .. ·.r.:.~; de es~uri online cu tema 
"SCRISOARE ·P,iN:tR!J BASARABIA". );,;{c, ·. · ·· 

Astfel, \'il;~~!!,:? in Rpmânia , IJ~i~~~u' de maxim 6QOQ de caracte;e, 

sub forma unei.'tŞ9:risori pentru care să-I Incarce online, pe platforma: 

www.alcuiestl.r~%ţij.\' . 

Perioada de desi.~~&l-are a campaniei: ·. 

22 martie- 20 aprilie 2013 -lncărcarea eseurilor pe platformă; 

21 aprilie -1 mal2013- publicarea online a eseurilor şi votul publicului; 

9 mai 2013- anunţarea câştigătorllor; 

Organizatorii acestei campanii vor oferi participanţilor la concurs 5000 de exemplare din 

volumul "200 de ani de istorie a românilor dintre Prut şi Nistru", lucrare coordonată de 

academicianul Ioan Aurei-Pop, precum şi trei mari premii, constând In 3 laptopuri performante. 

Câştigătorii vor fi aleşi In funcţie de: numărul de voturi acumulate/eseu; 50% nota acordată de un 

juriu format din reprezentanţii Institutului şi ai Consiliului Naţional al Elevilor. 

Consiliul Naţional al ElevUor, In .calitate de partener la nivel naţional, solicită sprijinul conducerii 

Inspectoratelor Şcolare Judeţene, a inspectorilor pentru educaţie permanentă şi tuturor 

preşedinţilor Consiliilor Judeţene ale Elevilor ,în vederea promovării proiectului şi lncurajării liceenilor 
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de a se înscrie în concurs. 

#211 p. 002/002 

Materiale aferente desfăşurării campaniei vor fi livrate în colet marţi, 26 martie 2013, pe adresa 
Inspectoratelor Şcolare Judeţene. 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul www.alcuiesti.ro sau să ne scrieţi la 
· adresa de e-mail: contact@consiliulelevilor.Qrg 

Preşedinte al Consiliului Naţional al Elevilor, 

lulia-Fiavia MIRON 

·~·· 
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