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425100 BECLEAN
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Str. Piata Libertatii, nr. 2, tel/fax 0263-343449

Nr.:

Raport de activitate al Consiliului Școlar al Elevilor pe anul școlar
2018/2019
1. Prezentarea Consiliului Școlar al Elevilor:
Consiliul Școlar al Elevilor s-a constiuit prin votul liber exprimat al elevilor Liceului
Tehnologic Agricol Beclean, pe baza Regulamentului de organizare și Funcționare, aprobat
prin Ordinul MECS din data de 14.09.2015, cu numărul 5231 și a Metodologiei de
Organizare și Desfșurare a alegerilor cu numărul 3838/23.05.2016. Conform acestui
regulament, Consiliul Școlar al Elevilor este constituit din:
a) Conducerea Consiliului Școlar al Elevilor:
1. președinte: Suciu Delia-Mariana, clasa a XI-a C
2. prim-vicepreședinte: Șandor Gabriela, clasa a XII-a C
3. secretar: Lazar Crina-Andrada, clasa a X-a A
b) Biroul Executiv al Consiliului Școlat al Elevilor:
1. Mobilitate, formare, informare și comunicare: Meszaroș Cătălin, clasa a IX-a D
2. Concursuri școlare și extrașcolare: Pașca Sergiu-Vitalian, clasa a XI-a D
3. Cultură, educație și activități extrașcolare, tineret și sport: Ambruș Bodgan-Andrei, clasa a X-a E
4. Educație nonformală: Irini Marius-Valentin, clasa a XI-a A
Reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație al Școlii: Mogoțmortean Elena-Damaris, clasa a
XII-a B
2. Prezentarea programelor desfășurate:
a) Semestrul I:
 septembrie 2018: - întrunirea membrilor C.S.E. în vederea prezentării metodologiei de
organizare și funcționare a C.S.E. precum și a activităților ce vor avea loc în decursul
anului școlar;
- stabilirea componenței Consiliului Școlar al Elevilor;
- prezentarea metodologiei de organizare și funcționare a C. Ș. E. și a
activităților care se vor desfășura în decursul anului școlar;
- organizarea alegerilor pentru desemnarea unor reprezentant în
Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Agricol Beclean;
- Ziua Europeană a Limbilor, desfășurată în perioada 24-30.09.2018,
sub îndrumarea d-nei prof. Udrea Ligia-Ionela;
- discutrarea R.O.I. al Liceului Tehnologic Agricol Beclean.
 octombrie 2018: - organizarea alegerilor pentru funcția de președinte al C.Ș.E;
- stabilirea membrilor Biroului Executiv și a directorilor de
comisii/departamente;
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- implicarea în activitățile dedicate Zilei Mondiale a Educației
(05.10.2017 - responsabil prof. Sângeorzan Gabriela) și Zilei Produselor Tradiționale
Românești (12.10.2017 - responsabil dl. dir. prof. Magdea Mircea-Florin, și d-na prof.
Obreja Diana-Valentina);
- participarea la activitatea, realizată împreună cu d-na prof. Udrea
Ligia-Ionela, numită „Halloween - Sărbătoarea dovlecilor luminoși”
- implicarea în activitățile din cadrul „Balului Bobocilor”.
noiembrie 2018: - implicarea și participarea la activitățile desfășurate în „Săptămâna
educației globale” din perioada 19-23 noiembrie 2018, cu tema: „Lumea este în
schimbare, dar noi?”;
- „Ziua Națională a României”- expoziție, film și dezbatere pe tema
istoriei României (împreună cu dl. prof. Balla Gheorghe Mirel) - 29.11.2018.
decembrie 2018: - implicarea în desfășurarea unui concert de colinde în sala profesorală,
împreună cu d-na prof. Udrea Ligia Ionela, în cadrul activității intitulate „Tradiții de
Crăciun”;
- realizarea unei piese de teatru dedicată sărbătorilor de iarnă, sub
îndrumarea doamnelor prof. Obreja Diana-Valentina și prof. Sângeorzan Gabriela;
- o acțiune caritabilă pentru copiii nevoiași de la Mănăstirea Piatra
Fântânele, județul Bistrița-Năsăud.
ianuarie 2019: - Consiliul Școlar al Elevilor din liceu a paricipat, împreună cu d-nele
prof. de limba română, la realizarea unui spectacol dedicat comemorării poetului M.
Eminescu (15.01.2019);
- au avut loc și activități dedicate zilei de 24 ianuarie, conduse de dl.
prof. Balla Gheorghe Mirel (23.01.2019).

b) Semestrul II:


februarie 2019: - în perioada 14-24 februarie 2019, membrii C.Ș.E. au organizat o serie de
activități dedicate „Sfântului Valentin” și „Dragobetelui”, sub numele de Valentine`s Day
vs Dragobete, coordonate de d-na prof. Udrea Ligia-Ionela.
 martie 2019: - în perioada 1-31 martie 2018 s-a desfășurat „Luna Mărțișorului”-expoziție,
concursuri de mărțișoare și felicitări ecologice, o activitate sprijinită de d-nele prof. Luca
Anca, Sângeorzan Gabriela, Udrea Ligia-Ionela și de d-na bibliotecară Horga Silvia.
 aprilie 2019: - implicarea în activități dedicate Sărbătorilor de primăvară ale românilor credințe, ritualuri. Aceste activități au fost organizate de d-na prof. Kobliscka Alina-Maria
și de dl. prof. Greluș Alin Liviu;
- implicarea în activități specifice programului național „Școala altfel”
desfășurat în perioada 15-19 aprilie 2019.
 mai 2019: - implicarea în activități dedicate sfârșitului de ciclu pentru elevii din clasele a
XII-a;
 iunie 2019: - participarea la activitatea intitulată „1 Iunie - Ziua Mondială a Copilului”
(expoziție de pictură) desfășurată la 03.06.2019;
- implicarea în activități dedicate festivităților de încheiere a cursurilor
școlare pentru elevii din clasele a IX-a - a XI-a liceu și profesională.
Membrii C.Ș.E. au fost implicați în campaniile de informare și prevenire care s-au derulat la
Liceul Tehnologic Agricol Beclean. Astfel, menționez:
a) Campania națională de promovare a Produselor Agroalimentare Românești
(„Sărbătoarea produselor agricole”), 12.10.2018;
b) Mai bine dăruiești, decât să lovești!, 13.11.2018;
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c) Promovarea profesiei militare, 28.11.2018

Măsurile de ameliorare a rezultatelor obținute în urma desfășurării activităților:
1. diversificarea activităților educative astfel încât să devină și mai atractive pentru
elevi;
2. implicarea unui număr și mai mare de elevi în realizarea activităților educative.
Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean prezintă
puncte tari și puncte slabe, care pe viitor pot constitui puncte de plecare pentru obținerea
progresului în activitatea educativă.
Puncte tari:
 mediatizarea activităților în presa locală, în revista școlii („Gotika”), pe siteul și
facebookul școlii;
 implicarea elevilor în proiecte și parteneriate;
 comunicarea eficientă cu elevii, cu conducerea liceului, cu profesorii;
 relații foarte bune între membrii C.Ș.E.;
 colaborarea bună cu Consiliul Județean al Elevilor din BN;
 existența panourilor de promovare a activităților Consiliului Școlar al Elevilor.
Puncte slabe:
 puține activități extrașcolare s-au desfșurat în afara spațiului școlar.
Consiliul Școlar al Elevilor de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean se întrunește periodic
pentru stabilirea activităților care urmează să se desfășoare, participarea responsabililor claselor
fiind de 92%, atât la clasele de liceu cât și la cele de profesională.
În cadrul ședințelor lunare:
- s-au discutat atât problemele de securitate cât și propunerile elevilor privind diverse
aspecte legate de școală; consemnate în procese-verbale.
- au fost promovate proiecte și parteneriate școlare;
- s-au diseminat informațiile de la ședințele C.J.E.;
- s-au dezbătut probleme ce vizează preocupările adolescenților, pe departimente, alese și
organizate prin voluntariat;
- au fost proiectate planurile de activități pe departamente;
- s-au analizat propunerile făcute de reprezentanții claselor;
- s-a solicitat implicarea elevilor în diferitele activități desfășurate în unitatea noastră
școlar;
- au fost aleși și numiți responsabilii cu organizarea și derularea evenimentelor marcante
de-a lungul anului școlar;
- s-au implementat diferite campanii naționale.
Președintele Consiliului Școlar al Elevilor de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean, Suciu
Delia-Mariana, clasa a XI-a C, a participat la toate întâlnirile cu președinetele Consiliului Județean
al Elevilor.
Responsabil,
prof. Sângeorzan Gabriela

Întocmit,
Suciu Delia-Mariana
președintele C.Ș.E.
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