
         

   

                                                      
 
 

PROGRAM DE ACTIVITATE 
CONSILIUL ELEVILOR 

an  școlar 2022-2023 
 
 

Nr. 
crt. 

     Denumirea activităţii    Cine răspunde    Perioada Obs. 

1. Constituirea Consiliului elevilor 

a) Cunoaşterea reciprocă a 

membrilor Consiliului şi 

identificarea calităţilor 

elevilor ce vor fi aleşi în 

Biroul de conducere; 

b) Alegerea preşedintelui, 

vicepreşedintelui şi 

secretarului prin vot 

democratic; 

 

Cadrul didactic 

coordonator  

    

   Septembrie 

2022 

 

 

 

 

2.  Elaborarea 

Regulamentului propriu 

de funcţionare 

 Identificarea nevoilor 

elevilor,disfuncţionalităţi-

lor din şcoală în vederea 

elaborării programului de 

activităţi. 

 Realizarea programului 

de activităţi. 

Biroul de 

conducere al CE 

 

Cadrul didactic 

coordonator:  

    Octombrie 

2022 
 

3.  Sunt om …deci am drepturi!    

-organizarea unei campanii pentru 

cunoaşterea drepturilor copilului  

Biroul de 

conducere 

Cadrul didactic 

coordonator 

    Noiembrie 

2022 
 

4.    Sărbătorile creştine la români! 

- acţiune de ajutorare a 

elevilor/ bătrânilor (din 

căminul de bătrâni) cu 

situaţie materială precară 

Biroul de 

conducere 

 

Cadrul didactic 

coordonator 

    Decembrie 

2022 
 

 

5. 

 

 Să fim corecţi … să fiţi corecţi! 

-Identificarea practicilor 

nedemocratice prezente în şcoală  

-Combaterea  

-Mediatizarea lor.  

 

Biroul de 

conducere  

Cadrul didactic 

coordonator 

   

  Ianuarie 

2023 
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 Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Cine 
răspunde 

     Termen Obs. 

  6. 

  
  Prevenirea consumului de alcool, 

tutun şi droguri 

-masă rotundă; 

- invitat medic specialist 

-VIP ( vigilent, independent, puternic) 

Campanie antialcool  

Biroul CE Februarie 

2023 

 

7. Prevenirea pornografiei infantile, a 

prostituţiei şi a traficului cu minori  

- dezbatere; 

- vizionarea unui material video 

- invitat din cadrul Direcţiei 

Generale a Poliţiei 

Cadrul didactic 

coordonator 

 

Biroul CE 

Martie 2023  

8. Cea mai frumoasă clasă! 

- concurs între colectivele de elevi ale 

şcolii 

Membrii 

Consiliului 

elevilor 

Biroul CE 

Aprilie 2023  

9. Medierea conflictelor şi abaterilor 

disciplinare grave 

-studiu de caz 

Biroul CE 

Cadrul didactic 

coordonator 

Mai 2023  

10. Codul bunelor maniere 

-campanie antihuliganism, pentru 

păstrarea şi protejarea bunurilor şcolii, 

ale societăţii. 

Bilanţ asupra activităţilor desfăşurate 

pe parcursul anului şcolar. 

 

Biroul CE 

Cadrul didactic 

coordonator 

Iunie 2023  

 
Coordonator Consiliul elevilor : Grigore Karina Nicoleta 


