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Liceul Teoretic “Miron Costin” Iaşi 
Strada Muşatini, nr.12 
An şcolar : 2010-2011 
                           
 
 

Proiectarea activităţilor Consiliului Elevilor  
pentru anul şcolar 2010-2011 

                                                 
 

Nr. 
crt. 

Tema Activitatea Data (luna) 
Responsabili 

Obiective 

1. “Să facem 
cunoştinţă!” 

- discuţii de grup vizând 
cunoaşterea reciprocă a elevilor 
care reprezintă Consiliul Elevilor, 
stabilirea rolului acestui Consiliu  
în cadrul şcolii. 
- discutarea problemelor de 
organizare: regulamente, reguli, 
drepturile şi îndatoririle elevilor 
din liceu   
- propuneri din partea elevilor 
 pentru îmbunătăţirea activităţilor 
existente în şcoală  şi propunerea 
altora. 

octombrie 2010 
 
Consiliul 
Elevilor 
 
Profesori 
responsabili 
 

- dezvoltarea capacităţii de 
identificare şi de soluţionare 
a nevoilor clasei, ale şcolii şi 
ale comunităţii. 
- cultivarea atitudinilor 
responsabile şi stimularea 
iniţiativei personale. 

2. Formarea 
echipelor de 
lucru 

- implicarea elevilor în 
activităţile, cluburile şi cercurile 
care funcţionează în şcoală: 
Clubul micilor jurnalişti, Trupa 
de teatru, Clubul IMPACT, etc. 
- alegerea de responsabili din 
rândul elevilor pentru diverse 
activităţi proiectate pentru anul 
şcolar în curs; 
- reamenajarea panoului de 
informare a Consiliului elevilor  

octombrie – 
noiembrie 2010
 
Consiliul 
elevilor 
 
Profesori 
responsabili 
 
Diriginţi de la 
clasele liceale 

- promovarea activităţii în 
 echipă, prin realizarea unei 
reviste cu caracter informativ 
(drepturile elevilor, egalitatea 
de şanse) 
- antrenarea elevilor şcolii de 
a participa la publicarea 
acestei reviste prin culegerea 
de materiale, articole şi 
desene proprii. 
- cultivarea sentimentului de 
apartenenţă la Liceul 
Teoretic „Miron Costin” Iaşi. 

3. Balul bobocilor 
 
 
 

Activitate tradiţională începerii 
anului şcolar 

noiembrie 2010
 
Elevii şi 
profesorii 
diriginţi ai 
claselor a XII-a 
şi a IX-a 
 
Consiliul 
elevilor. 
 
 

- organizarea unui cadru de 
cunoaştere între elevii 
liceului prin realizarea de 
activităţi comune, distractive 
şi culturale. 



 2

4. Mari concepte 
ale zilelor 
noastre pe 
înţelesul tuturor: 
„apropierea 
între culturi”, 
„toleranţa”, 
„excluziunea 
socială” 
 
(Anul 2010 – 
Anul 
internaţional al 
luptei împotriva 
sărăciei şi 
excluziunii 
sociale; 
 
Anul 
internaţional al 
apropierii între 
culturi; 
 
16 noiembrie – 
Ziua 
internaţională a 
toleranţei) 

- dezbatere; 
- expoziţie cu 
desene/afişe/fotografii; 
- concurs de eseuri. 

noiembrie – 
decembrie 
2010 
 
Prof. de limba 
română; 
 
Prof. de istorie;
 
Prof. de 
educaţie 
plastică 
 
Elevi 
   

- educarea elevilor în spiritul 
cunoaşterii problemelor cu 
care se confruntă societatea; 
- sensibilizarea elevilor faţă 
de problemele semenilor; 
- educarea elevilor spre a 
deveni buni cetăţeni.   
- dobândirea de către elevi a 
spiritului de competiţie, de 
toleranţă, de respect reciproc, 
etc. 

5. Sărbătoarea 
Crăciunului şi a 
Anului Nou  

- organizarea unui spectacol cu 
ocazia Sărbătorilor de Iarnă, cu 
tema: Sărbătorile de iarnă la noi 
şi în lume …, dedicat Anului 
internaţional al apropierii între 
culturi.  
- premierea elevilor care s-au 
implicat în acţiuni deosebite în 
cadrul Consiliului elevilor; 
- realizarea unei expoziţii cu 
obiecte tradiţionale de Crăciun şi 
Anul Nou de la noi şi din lume 
(picturi ale elevilor, măşti, 
fotografii, etc.) 
 

Decembrie 
2010 
 
Prof. de 
educaţie 
muzicală; 
 
Prof. de 
educaţie 
plastică; 
 
Prof. de 
educaţie 
tehnologică; 
 
Prof. Elena 
Larco; 
 
Prof. de limbi 
străine 
 
 
 

- sensibilizarea elevilor din 
cadrul liceului  
- armonizarea şi exersarea 
propriului sistem de valori în 
acord cu cel social 
- stimularea talentelor 
elevilor şi a exprimării prin 
artă 
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6. Revista 
Consiliului 
Elevilor OMG 
 
 

- Lansarea numărului 3 al revistei 
Consiliului elevilor 

ianuarie 2011 
 
Redactorii 
revistei OMG  
 
Profesori 
colaboratori 
(profesori de 
limba română 
şi de limbi 
străine) 
 
 

- promovarea activităţii în 
 echipă, prin realizarea unei 
reviste cu caracter informativ 
(drepturile elevilor, egalitatea 
de şanse) 
- antrenarea elevilor şcolii de 
a participa la publicarea 
acestei reviste prin culegerea 
de materiale, articole şi 
desene proprii. 
- cultivarea sentimentului de 
apartenenţă la Liceul 
Teoretic „Miron Costin” Iaşi. 

7. Viciile care ne 
schimbă viaţa 
 
  

- distribuirea de fluturaşi; 
- realizarea de afişe; 
- organizarea unor întâlniri cu 
specialişti (medici, psihologi) 
care să vorbească despre efectele 
nocive ale tutunului/alcoolului; 
- prezentarea de filmuleţe 
informative; 
- organizarea de dezbateri. 

ianuarie 2011 
 
Elevi 
 
Cadre didactice
 
Profesori 
diriginţi 
 
Profesor 
psihopedagog 
 
Clubul 
IMPACT 

- promovarea unei vieţi 
sănătoase; 
- stimularea respectului de 
sine şi a respectului faţă de 
aproapele său; 
- combaterea răspândirii 
tabagismului în rândul 
elevilor.  

8. Sărbătoarea 
Iubirii la noi şi 
pretutindeni -   

 

Sărbătoarea  Sf. 
Valentin, 
Dragobetele 

- realizarea de afişe şi picturi; 
- realizarea de standuri; 
- activităţi diverse, expoziţii şi 
schimb de felicitări;  
- realizarea unui program artistic.  

februarie 2010 
 
 
Elevi 
 
Profesori de 
limba română 
 
Profesori de 
limbi străine   

- promovarea valorilor 
culturale şi morale ale 
poporului român de 
pretutindeni;  
- dezvoltarea spiritului 
competitiv şi concurenţial; 
- dezvoltarea simţului 
artistic; 
- stimularea sentimentelor de 
prietenie şi dragoste.   

9. Sărbătoarea 
primăverii 
 
Spring Day in 
Europe 
 
Les Journées de 
la Francophonie 
 
Sărbătoarea 
Mărţisorului 

- plantarea voluntară de pomi şi 
flori în curtea şcolii; 
- realizarea de mărţişoare 
ecologice şi vânzarea lor în 
scopuri caritabile; 
- organizarea de activităţi 
cultural-artistice în cadrul 
manifestărilor internaţionale 
„Spring Day 2011”; 
- organizarea de activităţi 
cultural-artistice în cadrul 
manifestărilor internaţionale 
dedicate Francofoniei;   

martie 2011 
 
 
Profesori şi 
elevi voluntari  
 
Colectivul de 
redacţie al 
revistei OMG 
 

- conştientizarea elevilor 
pentru problemele de mediu. 
- ridicarea gradului  de 
informare şi participare a 
elevilor în rezolvarea 
problemelor de 
 mediu. 
- organizarea unui cadru de 
cunoaştere între elevii 
liceului prin realizarea de 
activităţi comune, distractive 
şi culturale.  
- îmbogăţirea cunoştinţelor 
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- organizarea Balului Primăverii, 
ce se doreşte o tradiţie la Liceul 
Teoretic „Miron Costin” Iaşi 
- lansarea numărului din 
semestrul al doilea al revistei 
OMG  

de cultură generală prin 
manifestări cultural-artistice 
antrenarea elevilor în 
valorificarea talentului 
artistic   

10. Teatru la  
„Miron Costin” 
 
(27 martie – ziua 
mondială a 
teatrului) 

- vizionarea de spectacole de 
teatru urmate de dezbateri; 
- pregătirea unui mini-festival de 
teatru la nivel judeţean;   

martie 2011 
 
Consiliul 
elevilor 
 
IMAPCT 
 
Profesori 
coordonatori 
(Larisa 
Târzianu, Elena 
Larco, Daniela 
Ciubotariu, 
Alina 
Munteanu) 

- îmbogăţirea cunoştinţelor 
de cultură generală prin 
manifestări cultural-artistice 
antrenarea elevilor în 
valorificarea talentului 
artistic; 
- dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare, inclusiv prin 
intermediul manifestărilor 
artistice; 
- dezvoltarea spiritului 
competitiv şi concurenţial  
între şcolile partenere     
- îmbunătăţirea imaginii 
şcolii prin organizarea de 
activităţi şi concursuri. 

11. Reciclăm, nu 
aruncăm!  
 
Simpozionul 
„Mediu – 
prezent şi 
perspective …” 
 
 
 
  

- implicarea elevilor în cea de-a 
treia ediţie a concursului 
intrajudeţean de fotografii cu 
jucării ecologice, organizat de 
Liceul Teoretic „Miron Costin” 
Iaşi; 
- implicarea elevilor în 
organizarea şi participarea la 
simpozionul anul pe teme de 
protejare a mediului înconjurător    

martie – aprilie 
2011 
 
Consiliul 
Elevilor 
 
Profesori de 
geografie, de 
ştiinţe (chimie, 
fizică, biologie) 
profesor de 
educaţie 
tehnologică, 
profesori de 
educaţie 
plastică şi 
artistică  
 
elevi voluntari 

- sensibilizarea elevilor din 
cadrul liceului . 
- ridicarea gradului  de 
informare şi participare a 
elevilor în rezolvarea 
problemelor de 
 mediu. 
- organizarea unui cadru de 
cunoaştere între elevii 
liceului prin realizarea de 
activităţi comune, distractive 
şi culturale.  
 

12. Sărbătoarea 
Paştelui 
 
(2011 – Anul 
european al 
voluntariatului) 
 
 

- acţiuni umanitare cu ocazia 
Sărbătorii Paştelui; 
- identificarea categoriilor care ar 
avea nevoie de sprijin în astfel de 
momente; 
- realizarea de mici programe 
artistice.  

- aprilie 2011 
 
Profesori de 
religie 
 
Profesori 
diriginţi 
 
Biblioteca 

- stimularea sensibilităţii 
elevilor; 
- stimularea simţului artistic. 
- stimularea identităţii 
religioase; 
- armonizarea şi exersarea 
propriului sistem de valori în 
acord cu cel social 
- formarea unei conduite 
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liceului 
(bibliotecar 
Lăcrămioara 
Luchian) 
 
Clubul 
IMPACT 

participative pozitive la viaţa 
socială a comunităţii. 
 
 

13. Sărbătorim 
Europa 
 
 
(9 Mai, Ziua 
Europei în anul 
dedicat 
voluntariatului ) 
 
 
  

- realizarea de activităţi dedicate 
Zilei de 9 Mai:  articole, desene, 
postere, creaţii ale elevilor şcolii 
pe tema valorilor europene. 

- editarea celui de-al cincilea 
număr al revistei „Gânduri tinere 
pentru Europa” 

- prezentarea de referate pe 
această temă şi a unor momente 
artistice pregătite de elevii şcolii 
în limba română, franceză şi 
engleză.  

- organizarea de dezbateri asupra 
viitorului Europei, viitor asupra 
căruia avem şi noi un cuvânt de 
spus.    

- alcătuirea unor portofolii cu 
informaţii despre oraşele alese: 
aşezare, istoric, importanţă 
europeană, instituţiile europene 
pe care le găzduiesc  

- întâlnire cu reprezentanţii 
Prefecturii şi a Consiliului 
judeţean ce răspund de domeniul 
de integrare europeană a şcolii. 

mai 2011 
 
Consiliul 
Elevilor 
 
Profesori şi 
elevi voluntari 
 

 - implicarea cadrelor 
didactice şi a elevilor în 
derularea acestui proiect, 
care să fie mediatizat  în 
rândul elevilor şi al cadrelor 
didactice, prin afişe şi 
postere adecvate. 

- cunoaşterea de către elevi a 
valorilor europene 
 
 
 
 
 

14. Campanie de 
informare şi 
orientare 
profesională în 
vederea  
alegerea unei 
meserii/profesii 
 
 
 
 
 
 

- mediatizarea acţiunii; 
- realizarea de afişe; 
- aplicarea de chestionare 
elevilor; 
- aplicarea de teste de aptitudini;  
- organizarea de întâlniri cu 
profesori psihopedagogi, cu 
persoane care au anumite profesii 
şi doresc să împărtăşească şi 
celorlalţi din experienţele lor;   

iunie 2011 
 
Profesorul 
psihopedagog 
al şcolii 
 
Profesori 
diriginţi ai 
claselor 
terminale 
 
Reprezentanţi 
din 

- conferirea de ajutor şi 
consiliere în vederea alegerii 
celei mai potrivite 
facultăţi/meserii/profesii.  
- informarea elevilor cu 
privire la realităţile din 
societatea românească.    



 6

  
 
 

fiecare clasă 
terminală 
Părinţi 

  
 
 
 
 


