Consiliul Elevilor din Şcoala Gimnazială „Vasile Conta” Iaşi
Consiliul elevilor are drept scop dezvoltarea gradului de asociativitate şi responsabilizare socială în rândul
elevilor şi asigurarea unui climat educaţional democratic şi de calitate.
Rolul reprezentativ al Consiliului Elevilor constă în legătura dintre conducerea şcolii, cadrul didactic şi
elevi. Din această perspectivă, responsabilitatea acestuia este de a ajuta comunicarea dintre profesori şi elevi, de a
susţine interesele elevilor, de a organiza proiecte cu şi pentru elevi, de a disemina informaţii despre evenimente şi
oportunităţi, de a strânge feed-back-ul din partea elevilor.
În anul şcolar 2014 – 2015, Consiliul elevilor din Şcoala Gimnazială „Vasile Conta” Iaşi are următoarea
componenţă:
Nr. crt.
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Nume şi prenume
Gugeanu Ana Maria
Pălici Roberto
Ciritel Otilia Maria
Zancu Beatrice Gabriela
Leonte Bianca
Cojocaru Mina Cristina
Antoche Petruţ
Costandache Cosmina Elena
Zaharia Elena Manuela
Bulgaru Dan
Roşu Denis
Surdu Roxana Iuliana
Dănilă Robert
Apetrei Denisa Miriam
Chelsău Florin
Zaharia Delia

Clasa
5A
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8B

Prima şedinţă din acest an şcolar a avut loc în data de 29 octombrie 2014, după alegerile
democratice din fiecare clasă. În cadrul acestei şedinţe a fost analizată activitatea CE din anii şcolari trecuţi, au fost
aleşi preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarii CE şi a fost aprobat Planul de acţiune pentru anul şcolar în curs.
Apetrei Denisa Miriam a fost aleasă preşedinte CE, Robert Dănilă şi Dan Bulgaru au fost aleşi vicepreşedinţi, iar
Cristina Mina Cojocaru şi Roxana Surdu au fost alese în funcţia de secretari.
Pentru anul şcolar 2014 – 2015 Consiliul Elevilor şi-a propus implicarea în următoarele activităţi: activităţi
lunare – Consiliul Elevilor, Pavoazarea holurilor şi a claselor (termen: 30 noiembrie 2014), Orientare Şcolară şi
Profesională – activităţi cu clasele a VII-a şi a VIII-a – activităţi în parteneriat cu Cabinetul de consiliere din
şcoală, promovarea Clubului IMPACT 36 CreActorii – activităţi educative non – formale săptămânale – activitate
în parteneriat cu Fundaţia „Noi Orizonturi”; implicarea în Cursurile Festive la toate clasele a IV-a şi a VIII-a;
implicare activă în organizarea Balului Bobocilor – clasa a V-a – în parteneriat cu diriginţii şi bibliotecara şcolii;
motivarea elevilor pentru participarea la diverse concursuri naţionale şi internaţionale; organizarea de activităţi
educative cu diverse ocazii: 8 martie (serbare pentru mama), 1 iunie (Ziua copilului), 1 decembrie, 31 mai
(Campanie Anti tutun), 1 decembrie (Ziua Naţională a României) etc.

