
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş Direcţia Judcaţcan ă pentru Sport ş i Tineret T im is

/1 (){ )tJ/ydin _ _ ...::........c::::....---'-------==__Nr. 62//

CĂTRE

UN ITĂŢI LE DE ÎNVĂTĂMÂNT DE NIVE L LICE AL

ÎN ATENŢIA

DIRECTORILOR
PREŞEDINŢILOR CŞE

În contextul împlinirii a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri din 1918, în scopul
celebrării acestui important moment istoric, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş şi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timis propun derularea unui proiect tematic intitulat "Identitatea
naţională În contextul aniversării Centenarului Marii Uniri", destinat elevilor membrii /
voluntari ai Consililor Şcolare din unităţile de învăţământ de nivelliceal din judeţul Timis.

Proiectul "Identitatea naţională În contextul aniversării Centenarului Marii Uniri"
cuprinde următoarele etape:

a. Derularea unui concurs de eseuri (unităţile de învăţământ pot participa cu maximum 5
lucrări; materialele realizate de elevi vor viza tema Marii Uniri; eseurile vor conţine 1-2
pagini; pe fiecare lucrare vor fi specificate datele de identificare ale elevului participant 
nume, prenume, unitatea de învăţământ, clasa, telefon; lucrările vor fi transmise până în
data de 15 iunie la adresa de email: activitatieducative.tm@gmail.com)
b. Evaluarea lucrărilor de către o comisie mixtă formată din reprezentanţi din partea ISJ
Timis, respectiv DJST Timis şi stabilirea clasamentului / câştigătorilor concursului
c. Organizarea unei vizite / excursii tematice la Alba Iulia în perioada 22-23 iunie 2018
pentru elevii câştigători - care au realizat cele mai bune lucrări / eseuri
d. Realizarea portofoliului proiectului şi diseminarea rezultatelor

Persoane de contact:
I.S.,J. Timis - inspector şcolar prof, Domolk i Ladisla u, telefon 0751 -171169
O..1.S.1'. Tim i ş - inspector t ineret Vidican Laura, telefon 0734441166
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Proiectul se adreseaza elevilor membrii/voluntari in cadrul Consiiilor Scolare din unitatile de 

invatamant de nivel liceal din judetul Timis si presupune participarea la un concurs de eseuri pe 

tema Marii Uniri. Castigatorii acestui concurs vor beneficia de o excursie gratuita in zona Alba 

Iulia.  

Cei interesati isi pot depune lucrarile pana la data de 15 Iunie 2018 la adresa de 

email activitatieducative.tm@gmail.com. 
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