Activităţi organizate de Consiliul Elevilor
Anul şcolar 2018-2019
Prof. coordonator: Ana Zamfir

Adunări generale
La întânirile generale cu reprezentanții claselor școlii am dezbătut teme de interes
pentru elevi și am luat decizii împreună.

Intâlniri BEX
Întâlnirile BEx-ului săptămânale s-au
arătat foarte productive. Am lucrat, am
discutat, ne-am oferit recunoștința prin
cadouri, am stat la masă împreună.

Acordurile Toamnei
Inițierea acestui proiect s-a născut din dorința valorificării potențialului artistic al
elevilor în domeniul muzical, în cadrul unor manifestări artistice de tipul: recital,
spectacol, ateliere de creație. Scopul proiectului a fost de a oferi un mediu adecvat de
exprimare a creativității tinerilor cu aptitudini artistice din școală. Proiectul
urmărește să construiască un exemplu de modelare spirituală și culturală a elevilor.
Concertul a avut loc in data de 14. Noiembrie 2018, în sala de festivități a Colegiului
Național ”Emil Racoviță”.
Coordonatori:
 Prof. Popa Simona Elisa
 Președinte C.Ș.E. Gradu Georgia


Membri CȘE

Atelier creaţii de Crăciun
Pe 12 decembrie a avut loc "Atelierul de creație" cu tema Crăciunului, iar copiii
entuziasmați au lucrat cu dibăcie la ornamentale ce au împodoit brazii școlii.
Au creat, au lucrat împreună și au împărțit materialele între ei, ne-au bucurat si neau oferit în final rodul muncii lor. Sala de festivități a fost plină de voie bună timp de
două ore de la 13:00 pana la 15:00. Mulţumim tuturor pentru implicare și ajutor.
Coordonatori



Membri CȘE

Concerte de Crăciun
Sărbătorile care marchează Nașterea Domnului aduc în rândul poporului român
multe obiceiuri, unul dintre cele mai cunoscute fiind intonarea colindelor, prilej
pentru elevi de a comunica și de a realiza împreună momente dedicate Crăciunului.
Inițierea acestui proiect s-a născut din dorința valorificării potențialului artistic al
elevilor în domeniul muzical și teatral, în cadrul unor manifestări artistice de tipul:
recital, spectacol, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. De asemenea, prin intermediul
proiectului, elevii și-au reactualizat și consolidat infromațiile referitoare la obiceiurile
poporului român, au râs, au cântat și s-au bucurat.
Concertul de Craciun ”Holy Night”, dedicat elevilor de liceu, a avut loc pe data de 17
decembrie 2018. Pe data de 14 decembrie 2018 a avut loc Concertul ”De sărbători la
români”, dedicat elevilor de gimnaziu.
Coordonatori: Prof. Popa Simona
Președinte C.Ș.E. Georgia Gradu
Colaboratori: Prof. Cerchez Emanuela
Prof. Șerban Marinel
Prof. Irina Nechifor
Prof. diriginți
Parteneri: Asociația “Adolceris” – Prof. Mădălina Bunduc

Cea mai frumoasă clasă – Santa’s favourite
Spiritul sărbătorilor a fost vizibil și în cadrul școlii prin modul în care elevii și-au
amenajat sălile de clasă. Spiridușii lui Moș Crăciun au realizat fotografii în fiecare
sală de clasă, iar pr
Coordonatori: membri CȘE

Activitate în seră
Prin intermediul acestui proiect ne dorim să schimbăm imaginea serei
Colegiului Național “Emil Racoviță” Iași și să îmbunătățim condițiile pe care
aceasta le oferă. Prin activitățile săptămânale, am igienizat spaţiul serei și am îngrijit
plantele existente în seră. Ne dorim să reabilităm sera școlii, astfel încât aceasta să
devină locul unor activități didactice și extrașcolare.
Coordonatori
 Prof. Lorela Caradan
 Membri CȘE
 Vicepreședinte C.Ș.E.- Narcis Surugiu

Voluntariat în şcoală
Prin intermediul acestui proiect ne-am propus să creăm un spirit de echipă între
elevii școlii, să contribuim la formarea de aptitudini precum: cooperare, analiza și
rezolvarea problemelor, abilităţi oratorice, dar și la creșterea gradului de implicare al
elevilor în viața școlară.
Elevii își cultivă simțul de apartenență la comunitatea școlii; își valorifică abilitățile;
sunt re4sponsabilizați și implicați în proiectele și activitățile școlii; își formează
abilități de comunicare.
Derularea proiectului a început în luna noiembrie și va continua și pe parcursul
semestrul al II-lea.
Coordonator
Dir. dep. Proiecte lunare – Adumitresei Ioana

Zilele office
Adaptarea preadolescentului/adolescentului la exigențele școlare specifice
învățământului gimnazial/liceal este reprezentată și de respectarea unei ținute
decente în cadrul instituțiilor școlare, uneori impusă direct (uniformă), alteori
impusă prin intermediul unei datorii morale față de corpul profesoral și instituția
școlii. Prin intermediul proiectului:
 formarea unei ambianțe plăcute în cadrul școlii și, implicit, în cadrul orelor de curs;
 cultivarea simțului de apartenență la comunitatea școlii;
 creșterea stării de bine;
 consolidarea stimei de sine.
Coordonatori: Prof. Ana Zamfir, Președinte C.Ș.E. Georgia Gradu
Colaboratori: profesorii diriginți, reprezentanții claselor
Parteneri: BEx C.Ș.E.

Recunoştinţă faţă de domnul Nelu
A fost sărbătoare la CN Emil Racoviță vineri pe 14 decembrie, căci am fost alături de
domnul nostru gardian Nelu căruia i-am cântat "La mulți ani" și împreună cu care am
scăpat câteva lacrimi printre zâmbetele și îmbrățișările ce nu păreau până atunci să
cunoască atât de multă bucurie și emoție. De aceea, îi mulțumim din suflet pentru
starea bună și urările calde pe care le primim în fiecare dimineață, datorită
dumnealui intrăm voioși la cursuri chiar și în zilele mohorâte.

