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AVIZAT,

Director,
Prof. Ion Daniel Alexandru

PROGRAM DE ACTIVITATE

CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR 2017 – 2018

Nr.
1.

2.

Denumirea activităţii
Primul Clopoțel
-Organizarea ceremonialului de
deschidere a anului școlar

Moment organizatoric
-Constituirea
Consiliului Şcolar al Elevilor .
Etape:
1.alegerea reprezentanților claselor
2. alegerea reprezentantului elevilor
in Consiliul de administraţie al
şcolii
3.alegerea noului comitet de
conducere al Consiliului Școlar al
Elevilor
-Analiza eficienței activităților
realizate în cadrul Consiliului
Școlar al Elevilor în anul școlar

Obiective
-Participarea elevilor la
desfășurarea ceremonialui
de deschidere a anului
școlar

Responsabili
Dir.prof. Ion Daniel
Dir.adj. prof. Dogaru
Ileana
Dir.adj.prof.Călinoiu
Adriana

Organizarea activității
Prof.diriginți
Cadrul didactic
Consiliului Școlar al
coordonator :Giurcă
Elevilor pe anul în curs:
Ramona
-alegeri-înscrierea
candidaturilor pe
Președ. Glăvan Miruna
platform www.wedu.ro
-stabilirea coordonatorilor Vicepreşed. Casapu
Bianca
de departamente
Secretar:
Juncă Patricia
Analizarea activității
derulate în anul școlar
trecut.
Propuneri de activități
attractive la care elevii să
participe cu placere

Perioada
11 sept.
2017

FEED-BACK
Deschiderea oficială
a noului an școlar

Realizarea alegerilor
conform graficului
Activitățile propuse
au fost pe placul
18 IX-27X elevilor,fiecare
contribuind cu câte o
idee.

trecut

3.

4.

-Propuneri pentru activitățile care se
vor desfățura în săptămâna „Școala
altfel”
Prelucrarea și îmbunătățirea
Regulamentului de funcţionare al
Consiliului Școlar al Elevilor
Identificarea nevoilor elevilor,
disfunctionalităților din școală în
vederea realizarii programului de
activităţi.
Organizarea :Balului Bobocilor
”Old & New Generation”

pentru elevii claselor a IX-a
5.

6.

7.

O LUME A TOLERANȚEI
Ziua Internațională a
toleranței
(16 XI)
“Compasiunea ne învaţă
despre toleranţă”

1 DECEMBRIE – „MÂNDRU
CĂ SUNT ROMÂN”
Organizarea în liceu de activități
specifice zilei naționale

„DĂRUIEȘTE UN ZÂMBET

Organizarea activității
C.Ș.E.pe anul în curs:
-Regulament
-Alcătuirea planului de
activitate al Consiliului
Școlar al Elevilor

Prof.coordonator
:Giurcă Ramona
Președ. şi
Membrii C.Ș.E.

Asigurarea participării
active a tuturor elevilor
la acțiunile derulate în
școală

Președ. ,
Vicepreş.şi
Secretar
Consilierii claselor
a XII-a
Prof.Ceucă Monica
Prof .Giurcă Ramona
Membrii C.Ș.E.

-Implicarea și
ensibilizarea elevilor în
activități specifice
temei
-Formarea unei atitudini
civice în spiritul
toleranței față de oameni
-Promovarea și
respectarea simbolurilor
naționale
-Dezvoltarea atitudinii
patriotice și entimentului
de dragoste față de țară

Membrii C.Ș.E.
Elevii Colegiului

-Participarea elevilor la

Președ., Vicepreş.şi

25X-29X

2XI-17XI

13-17XI

1-15 XII

Prelucrarea și
îmbunătățirea
Regulamentului
Alcătuirea planului
de activitate al
C.Ș.E. pe anul în
curs
Implicarea elevilor
în derularea
activităților
planificate
Realizarea și
distribuirea
unor pliante și afișe
în colegiu și în
comunitate.
Prezentare power
point
Completarea unor
Chestionare
-Ornarea claselor în
spirit patriotic
-Jurizarea și
desemnarea celei
mai frumoase clase.
Se va îmbunătății

DE SĂRBĂTORI”
-Organizarea unei campanii de
voluntariat.
-Spectacol de colinde susținut de
membrii C.Ș.E
-Realizarea unor ateliere de creație

8.

9.

PERFORMANȚA ȘCOLARĂÎNTRE VIS ȘI REALITATE
-Mobilizarea și susținerea unui
număr cât mai mare de elevi,în
vederea participării la olimpiade și
concursuri școlare
MESAJ CĂTRE EMINESCU
Activități prilejuite de împlinirea a
166 de ani de la nașterea marelui
poet Mihai Eminescu

10. VALENTINE’S DAY SAU
DRAGOBETELE
ROMÂNILOR?
-Popularizarea variantei româneștia
Zilei îndrăgostiților,prin descrierea
obiceiurilor de Dragobete
-Organizarea unui program special
cu
prezentarea obiceiurilor de
Dragobete

campania de voluntariat
în vederea colectării de
fonduri pentru realizarea
pachetelor pentru copii
din secția de pediatrie de
la sitalul Municipal
Craiova
-Susținerea unui recital
de colinde
-Decorarea claselor în
spiritual Crăciunului
-Realizarea unor obiecte
decorative de sărbători
-Creșterea calității
rezultatelor obținute de
elevi la olimpiadele
și concursurile școlare

-Conștientizarea
importanței
comemorării unor
personalități culturale
romînești
-Îmbunătățirea climatului
psiho- afectiv în colegiu
și stimularea dezvoltării
laturii artistice a
personalității elevului

Secretar
Prof.religie Nică
Cristina
Prof. muzică Ţîrloaica
Ramona

Vicepreșed.şi
Membrii C.Ș.E.

Coord.de programe și
proiecte educative:prof.
Ceucă Monica
Prof.Drăguț Clara
Membrii C.Ș.E.
Prof.din catedra de
limba și lit. Română.
Membrii C.Ș.E.

8-15 XII

15 I-27.II

15.I

14-24 II

atmosfera
psiho-afectivă în
colegiu, fapt ce va
determina o mai
bună comunicare
între elevi,în toate
planurile

Rezultatele obținute
vor marca o creștere
a interesului elevilor
pentru studiul de
performanță

Realizarea unui
pliant cu cele mai
frumoase mesaje
adresate marelui poet
Activitatea va
contribui la
promovarea
tradițiilor
românești în rândul
tinerilor.
Realizarea unui
panou cu
cele mai frumose
poze care

11. MĂRȚISORUL ROMÂNESC
-Confecționarea de mărțișoare
-Oferirea de mărțișoare în Parcul
Romanescu
-„Un dar pentru fiecare”- rganizarea
unei colecte (haine dulciuri,
rechizite) pentru copiii de la Școala
Gimnazială Sf. Mina şi Centrul de
plasament”Noricel”

12. Vizite la scolile generale pentru a
prezenta oferta liceului
13. SPUNE „DA” PENTRU O
ROMÂNIE MAI VERDE
Campanie de ecologizare și
plantare de copaci

-Manifestarea spiritului de
inițiativă al elevilor, în
activități caritabile
-Implicarea unui număr cât
mai mare de elevi în
activități artistice

Presed. şi
Membrii C.Ș.E.

01-08. III

să promoveze
iubirea.
Îmbunătățirea
atmosferei psihoafectivă din colegiu
fapt ce va determina
o mai bună
comunicare în toate
planurile
-Elevii vor
conștientiza rolul
interacțiunii cu alți
copii.
-Acordare de diplome
celor mai frumoase
mărțișoare

-Conștientizarea de către
elevi a problemelor
mediului înconjurător

Consiliului Elevilor
Profesori Coordonatori
Prof. Coordonat. Giurcă
Ramona Membrii cls. a
XII-a

2-30 IV

Se va realiza
ecologizarea
curții colegiului
Spațiul verde din
curtea colegiului va fi
îmbogățit prin
plantare de puieţi şi
flori.

13-15 V

Diplome de
participare

Activități de protejare a mediului
natural-pregătirea/amenajarea de
primăvarăa spațiului verde din
curtea colegiului.
-Plantarea de brazi/conifere de către
elevii claselor terminale
14. PE LOCURI FIȚI GATA
.......START!

-Dezvoltarea aptitudinilor
sportive
-Socializarea și

Dir. adj.
Prof. Popescu Cornelia

-Concursuri sportive derulate în
liceu
,pe parcursul a trei zile
15. VIS DE COPIL
-Activități tematice dedicte Zilei
Internaționale a Copiilor: desene
pe asfalt, spectacole, concursuri

descoperirea tinerelor
talente

16. BILANȚUL ACESTUI AN
ȘCOLAR
-organizarea ceremonialului de
încheiere a anului școlar
-proiectarea de activități
extrașcolare pentru vacanța de
vară
-realizarea raportului anual de
activitate al C.Ș.E.

-Participarea elevilor la
desfățurarea
ceremonialului de
încheiere a anului școlar
-Manifestarea spiritului
de
inițiativă al elevilor prin
propunerea de activități
extrașcolare pentru
vacanța de
vară

-Implicarea elevilor ,în
activități
dedicate copiilor

Filmări ale
activităților

Membrii C.Ș.E.
Prof.diriginți
Elevii claselor IX-X
Membrii C.Ș.E.

Dir.prof. Ion Daniel
Dir.adj. prof. Dogaru
Ileana
Dir.adj.prof.Călinoiu
Adriana
Prof coord. programe și
proiecte educative:
Ceucă Monica
Prof.coordonator Giurcă
Ramona
Prof.Diriginții
Președ. şi
Membrii C.Ș.E.

1 VI

Iunie
2018

Președinte C.Ș.E.,
elev Glăvan Miruna
Coordonator C.Ş.E.,
Prof. Giurcă Ramona Aurelia

Coordonator de proiecte şi programe educative

Se va îmbunătăți
atmosfera
psiho-afectivă din
colegiu.
Filmări ale
activităților
Realizarea
programului de
activități extrașcolare
pentru vacanța de
vară

Prof. Ceucă-Diaconescu Monica

