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Aviz director,
Prof. Ion Daniel Alexandru

RAPORT DE ACTIVITATE

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR
Anul scolar 2016-2017

Consiliul Scolar al Elevilor s-a constituit prin votul liber exprimat al elevilor Colegiului
“Ştefan Odobleja” Craiova pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Metodologiei
de organizare şi desfăşurare a alegerilor din cadrul Consiliului Elevilor nr. 118/21.08.2015
Conform acestui regulament, CŞE este constituit din:
PREŞEDINTE: GLĂVAN MIRUNA, clasa a IX-a D
VICEPREŞEDINTE: CASAPU BIANCA, clasa a XI-a C;
SECRETAR CSE: JUNCĂ PATRICIA, clasa a X-a C.
DIRECTORI DE DEPARTAMENTE:
1. Concursuri scolare si extrascolare: NEDELEA CLAUDIU, clasa a X-a C;
2. Cultura, educatie si programme scolare: PARASCHIVU DENISA, clasa a XI-a D;
3. Sport si programme de tineret: BIDICĂ IOAN ROBERTO, clasa a XI-a G;
4. Mobilitate, informare, formare: ROŞCA DAN, clasa a X-a G.
5. Avocatul Elevilor: PĂTROI ILEANA MILENA, clasa a IX-a C
Şedinţele CSE s-au ţinut de câte ori afost nevoie , participarea responsabililor claselor fiind
de 78% la clasele de zi. În cadrul acestor şedinţe:
-

s-au dezbătut probleme ce vizează preocupările adolescenţilor, pe departamente, alese şi
organizate prin voluntariat;

-

au fost promovate proiecte si parteneriate scolare;

-

s-au analizat propunerile facute de reprezentantii claselor;

-

au fost proiectate planurile de activitati pe departamente;

-

s-a solicitat implicarea elevilor in diferitele activitati cu traditie in unitatea noastra scolara;

-

au fost alesi si numiti responsabilii cu organizarea si derularea evenimentelor marcante de-a
lungul anului scolar;

-

s-au impelentat diferite campanii naţionale.
Dintre activităţile desfăşurate pe parcursul anului scolar 2016-2017, fac parte:
1. Discutarea ROI si ROF al CSE al Liceului Tehnologic “Dacia”, Pitesti;
2. Depunerea candidaturilor pentru functia de presedinte, respective vicepresedinte,
secretar sau director de departament, urmata de campania de promovare si sustinere a
lor, si in final de alegerile libere prin vot;
3. Constituirea Biroului Executiv CSE;
4. Dezbatere pe tema “ Conventia Drepturilor Omului si Conventia Drepturilor Copilului”,
in cadrul campaniei “Sunt om, deci am drepturi”;
5. Informare privind campania “Baterel şi Lumea NON-E”, coordonat de d-na prof. Giurcă
Ramona Aurelia
6. Diseminarea

activitatilor,

mobilitatilor si

rezultatelor

partiale

ale

proiectelor

multilaterale „Competenţe- cheie pentru formarea viitorului cetăţean european” nr.ref.
2014-1-RO01-KA101-001108;perioada ,15.08.2014-14.08.2016 şi

„Pregătirea la

standarde europene a specialiştilor în domeniul calculatoarelor” nr.ref. 2014-1-RO01KA102-000031
7. Participarea la Marsul Tacerii impotriva violentelor in institutiile de invatamant, actiune
desfasurata in cadrul proiectului “Violenta versus Ratiune”
8. Organizarea Balului bobocilor;
9. Sustinere de referate cu ocaiza Zilei Nationale a Romaniei ;
10. Organizarea serbării de Craciun;
11. Sustinerea referatului “Bibliografia lui Alexandru Ioan Cuza” pentru marcarea zieli de
24 ianuarie, Ziua Unirii;
12. Organizarea spectacolului-concurs “Perechea potrivita”, de Dragobete;
13. Organizarea excursiei “Frumuseţile Ardealului” în săptămâna “Şcoala Altfel”, 22-24 mai
2017.
Fiecare dintre aceste activităţi au fost diseminate la nivelul colectivelor de elevi ai claselor
din cadrul Colegiului “Ştefan Odobleja” Craiova de către sefii pe clasa. Activitatea Consiliului
Şcolar al Elevilor a urmărit, pe parcursul anului şcolar 2016 – 2017, creşterea prestigiului şi a
calităţii activităţii unităţii de învăţământ prin activităţile desfăşurate de către elevii şi profesorii

liceului nostru, prin forme de parteneriat cu reprezentanţi ai comunităţii locale, agenţii economici
din zonă, ONGuri sau prin rezultatele obţinute de către elevi la orele de curs si la consursurile
şcolare si extraşcolare.
Consiliul Şcolar al Elevilor a avut ca obiectiv principal stimularea şi valorizarea potenţialul
elevilor prin îndrumarea şi sprijinirea acestora în organizarea activităţilor cuprinse in agenda CSE,
in urma intocmiri planurilor de activitati de catre directorii de departamente.
Privind in retrospectiva activitatea Consiliului Scolar al Elevilor, putem vorbi şi de puncte
tari şi de puncte slabe, care pe viitor pot constitui puncte de plecare spre obţinerea progresului în
activitatea educativă.
Puncte tari:
-

varietatea activităţilor;

-

implicarea elevilor în proiecte şi parteneriate;

-

relatii bune intre memebrii CSE;

-

comunicarea eficienta cu colegii

Puncte slabe:
-

slaba cooperare cu CJE;

-

lipsa unor proiecte iniţiate de elevi;

-

chestionare date elevilor pe probleme de interes ale tinerilor, propuse chiar de către
membrii departamentelor.

Pe baza acestui raport, Consiliul Scolar al Elevilor îşi propune ca în anul urmator să îşi
imbunatateasca activitatea in colaborare cu coordonatorul de programe scolare si extrascolare, prof.
Ceucă-Diaconescu Monica, cu profesorii diriginţi şi cu directorii de departamente; sporirea
credibilitatii CSE; cresterea implicarii elevilor in activitatile extrascolare; incurajarea elevilor de asi exprima opinia in legatura cu diferitele activitati ale CSE.

Coord.de proiecte şi programe educative,
Prof. Ceucă-Diaconescu Monica

Responsabil Consiliul Scolar al Elevilor,
Prof. Giurcă Ramona Aurelia

