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PLANIFICAREA ACTIVITATILOR EDUCATIVE
CONSILIUL ELEVILOR, AN SCOLAR 2017-2018
SEMESTRUL I

ACTIVITATEA

Statutul, obligatiile,responsabilitatile

DATA

octombrie 2017

elevilor-consilieri; prezentarea si discutii pe marginea
Regulamentului Intern al scolii

“Drepturile copilului ”

octombrie 2017

(cu referire la
Drepturile Copilului/Omului)

“Spune NU violentei in scoala” – Modalitati de

noiembrie 2017

prevenire si combatere a violentei scolare
(aplicare chestionar)

Masa rotunda “Talentul meu…” ( creatii originale
in limba romana, lb. engleza/franceza;des-

noiembrie 2017

coperirea elevilor cu real talent artistic )

“Adopt un stil de viata sanatos ”

decembrie 2017

(dezbatere)

Director,
Prof. PECHIANU FLORIN-GIGI

Consilier Educativ,
Prof. RUSU MIHAELA
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PLANIFICAREA ACTIVITATILOR EDUCATIVE
CONSILIUL ELEVILOR, AN SCOLAR 2017-2018
SEMESTRUL II
ACTIVITATEA
“Emisiuni premise si nepermise ”

DATA
februarie 2018

( dezbatere pe tema
influentei negative a mass-mediei )

“fumatul,alcoolul si drogurile…un pericol eminent !”

“Toti suntem egali,dar diferiti…” ( campanie vizand egalitatea
de sanse si promovarea tolerantei si

februarie 2018

martie 2018

non-discriminarii intre elevii scolii )

“Cum folosim Internetul? …”

martie 2018

( cls. V-VIII):masa rotunda

“Sunt talentat si vreau sa ma afirm”
(descoperirea elevilor cu reale abilitati creative,
in vederea indrumarii profesionale ulterioare)

“Un mediu curat, o viata mai buna”
(concurs de eseuri/desene pe tema,

aprilie 2018

dotat cu premii si diplome; realizarea

mai 2018

unui portofoliu pro-natura de catre
elevii scolii)

“Anturajul meu – modele sau antimodele?” ( promovarea unor relatii

mai 2018

interumane pozitive si a unui stil
de viata responsabil )

“Stim sa citim eticheta unui produs?!!!!”
- promovarea unui stil de

iunie 2018

viata sanatos

Director,
Prof. Pechianu Florin - Gigi

Consilier Educativ,
Prof. Rusu Mihaela

