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CALENDARUL  ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR 

an școlar 2022-2023 

DATA TEMA OBIECTIVE RESPONSABIL 

5 IX 

PRIMUL CLOPOȚEL 
-Organizarea ceremonialului de deschidere a anului scolar 

-Participarea elevilor la desfasurarea 
ceremonialului de deschidere a anului scolar Dir., prof. dr. Stănescu Ramona 

Dir. adj., prof. Hiciu Alina 
Prof. Lazăr Maria Ana 
Prof. Borbel Ioana 

7 IX - 
1 XI MOMENT ORGANIZATORIC 

- Constituirea Consiliului Scolar al Elevilor. Etape: 
a) alegerea consilierilor claselor; 
b) alegerea noului comitet de conducere al Consiliului Scolar al Elevilor; 

-Prelucrarea si imbunatatirea Regulamentului de fitncționare al Consiliului 
Scolar al Elevilor; 

- Analizarea eficientei activitatilor realizate in cadrul Consiliului Scolar 
al Elevilor in anul scolar trecut; 

- Alcatuirea planului de activitate al Consiliului Scolar al Elevilor 

- Organizarea activitatii Consiliului §colar al 
Elevilor pe anul in curs (alegeri, Regulament,
 plan de activitate) 

- Analizarea activitatii derulate in anul scolar 
 trecut 
 

 

Prof. Lazăr Maria 
Prof. Borbel Ioana 

Președinte CE 

1 X- 
23 XI 

INFORMARE ȘI CELEBRARE 
- Identificarea masurilor necesare asigurarii de conditii mai bune de studiu  

și recreere pentru elevi; 
- Prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioara al scolii 

- Organizarea ,,Balului Bobocilor ” pentru elevii claselor a IX-a –a XII-a 
 

 -Asigurarea de conditii mai bune de studiu si 
recreere pentru elevi 
 -Asigurarea participarii active a tuturor elevilor la 
actiunile derulate in scoala 
 
 
 
 

Prof. Lazăr Maria Ana 
Prof. Borbel Ioana 

Presedinte C.Ș.E 

 
31.X 

 
 
 
 
 

COLEGIUL - UNIVERSUL ADOLESCENȚEI NOASTRE 
HALLOWEEN 

 
 
  

 

 -Asigurarea participarii active a tuturor elevilor la 
acțiunile derulate în școală 

 

Dir. adj. Hiciu Alina 
Elevii C.Ș.E 

Elevii colegiului 
 
 
 

 
16-24XI SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 

- Implicarea elevilor în activitatile organizate de profesori. 
-Formarea unei atitudini civice in randul 
elevilor colegiului. 

Profesorii colegiului 
 Elevii colegiului 



 

16-24XI 
O LUME A TOLERANȚEI 

Ziua Internațională a toleranței (22 XI) 
- ,,Compasiunea ne învață despre toleranță!” 
CAMPANIA 19 ZILE DE PREVENIRE A ABUZURILOR ȘI 
VIOLENȚELOR ASUPRA COPIILOR ȘI TINERILOR 

 

-Implicarea si sensibilizarea elevilor in activitati  
specifice temei; 
-Formarea unei atitudini civice in spiritul tolerantei 
 fata de oameni; 
 
 
 
 

 
Prof. Lazăr Maria Ana 
Prof. Borbel Ioana 

Membrii C.Ș.E 
 
 
 
 

1 XII 

 

 

 

ZIUA NAȚIONALA A ROMÂNIEI 
-Organizarea in liceu și gimnaziu de activitati specifice zilei nationale 

 

-Promovare si respectarea simbolurilor nationale 
-Dezvoltarea atitudinii patriotice si a sentimentului de 
dragoste fata de tara. 
 
 
 

Membrii C.Ș.E 

Elevii colegiului 

16-20 XII CRĂCIUNUL LA ROMÂNI 
-Organizarea de CLE a unui spectacol caritabil la nivel local 
-Organizarea unor scenete, piese de teatru, etc. 
-Organizarea de activitati specifice lunii decembrie si apropierii 

sarbatorilor de iarna 

-Derularea unor concursuri si serbari, organizarea 
de expozitii tematice 
-Sustinerea unui recital de colinde 
-Ornarea unui brad in liceu cu ajutorul elevilor din colegiu 
si a membrilor C§E 
-Participarea elevilor la spectacolul caritabil  
-Decorarea claselor in spiritual Craciunului 
 

 

Prof. Lazăr Maria 
Prof. Borbel Ioana 
Membrii C.Ș.E  
Elevii colegiului 

6 I 
28. II 

PERFORMANȚA ȘCOLARĂ - ÎNTRE VIS ȘI REALITATE  
Mobilizarea și sustinerea unui numar cat mai mare de elevi, in 
vederea participarii la olimpiadele si concursurile scolare 

- Cresterea calitatii rezultatelor obtinute de elevii la 
olimpiadele si concursurile scolare 
 
 
 

Dir. Prof. dr. Stănescu 
Ramona 
 
Membrii CȘE 
 
 15 .I. MESAJ CĂTRE EMINESCU 

Activitati prilejuite de împlinirea a 173 de ani de la nașterea 
marelui poet roman, Mihai Eminescu. 

- Conștientizarea importanței comemorarii unor 
personalități culturale românești. 

Dir. adj. Hiciu Alina Prof. 
Prof. Lazăr Maria  
Prof. Borbel Ioana 
Membrii C.Ș.E 

 

 

 

 

 

24.I UNIREA PRINCIPATELOR UNITE 
-Promovare si respectarea simbolurilor nationale 
-Dezvoltarea atitudinii patriotice si a sentimentului de 
dragoste fata de tara. 

 

Dir. adj. Hiciu Alina Prof. 
Prof. Lazăr Maria  
Prof. Borbel Ioana 
Membrii C.Ș.E 
 

14-24.II 

VALENTINE’S DAY SAU DRAGOBETELE ROMANILOR? 
- Popularizarea variantei romanesti a Zilei indragostiiilor, prin 
descrierea obiceiurilor de Dragobete; 
-Organizarea unui program special promovat local. 

-Înbunătatirea climatului psiho-afectiv in colegiu si 
stimularea dezvoltarii laturii artistice a personalitatii 
elevului. 

Prof. Lazăr Maria 
Prof. Borbel Ioana 

Membrii C.Ș.E 
 

01- 
10.III 

SĂRBĂTOAREA MĂRTIȘORULUI 
-Confecționarea de mărțisoare. 
-Oferirea de mărțișoare în colegiu 
 

-Manifestarea spiritului de initiativa al elevilor, in activitati 
caritabile; 
-Implicarea unui numar cat mai mare de elevi in activitati 
artistice. 
 
 

Prof. Lazăr Maria 
Prof. Borbel Ioana 

Membrii C.Ș.E 

 

 

20- 
27.IIII 

ZILELE FRANCOFONIEI 
 
 

Implicarea si sensibilizarea elevilor in activitati  
specifice temei francofoniei; 
-Formarea unei atitudini civice in spiritul tolerantei 
 fata de oameni; 
 

Dir. adj. Hiciu Alina  
Prof. limbi modern 

Membrii C.Ș.E 

 



 

27-31 III   SĂPTĂMÂNA ALTFEL –activități specifice 
CAMPIONATUL DE FOTBAL “INFO LEAGUE” - Turneu 
de fotbal între profesori și elevi 
Excursia didactică 
Seară în liceu 
Ziua pijamalelor 
Un ”Untold” în curtea liceului 
 

-Înbunătatirea climatului psiho-afectiv in 
colegiu si stimularea aptitudinilor sportive ale 
elevului. 
Socializarea si descoperirea tinerelor talente. 
Înbogățirea cunoștințelor despre țara noastră 

 

LAZĂR ILEANA 

Membrii C.Ș.E 

 

 

 

 

9.V COLEGIUL - UNIVERSUL ADOLESCENȚEI  NOASTRE 
( II)      ZIUA EUROPEI 

 

-Promovare si respectarea simbolurilor europene și 
nationale 

Socializarea și descoperirea tinerelor talente. 
Înbogățirea cunoștințelor despre Europa și țara 
noastră 

 

Prof. Lazăr Maria 
Prof. Borbel Ioana 

Membrii C.Ș.E 

15-19 V. 

SĂPTĂMÂNA VERDE - SPUNE ,,DA” PENTRU O 
ROMÂNIE VERDE! 
- Campanie de ecologizare si plantare de copaci , in colaborare cu 
Comsiliul Local și Primăria Petroșani 
- Activitati de protejare a mediului natural - pregatirea/amenajarea 
de primavara a spatiului verde din curtea colegiului. 
-Plantarea de brazi / conifere de catre elevii colegiului 

-Constientizarea de catre elevi a problemelor 
mediului inconjurator 

-Realizarea de acțiuni de 
ecologizare a unor zone din Petroșani sau din 
imprejurimile orașului 

Prof. Lazăr Maria 
Prof. Borbel Ioana 

Membrii C.Ș.E 

 

21-30.V 
    REVISTA COLEGIULUI – număr aniversar 
 
 
 
 

-Participarea elevilor la derularea activității 
literare de consemnare a tuturor realizărilor din 
anul școlar 2022 – 2023 
Bilant C.Ș.E 

 

Profesori de limba română și 
limbi moderne 
Membrii C.Ș.E 

1 .VI 
           VIS DE COPIL 
-Activitati tematice dedicate Zilei Internationale a Copiilor: desene 
pe asfalt, spectacole , concursuri. 

- Implicarea elevilor, în special a celor de gimnaziu, 
în activitati dedicate copiilor. 

Dir. adj., prof. Hiciu Alina 
Prof. diriginti ai claselor V-VIII 

Membrii C.Ș.E 

15.VI 
BILANȚTUL ACESTUI AN ȘCOLAR! 

- organizarea ceremonialului de incheiere a anului scolar; 
- proiectarea de activitati extrascolare pentru vacanta de vara; 
- realizarea raportului anual de activitate al C.Ș.E. 

- Participarea elevilor la desfășsurarea 
ceremonialului de încheiere a anului scolar. 
-      Manifestarea spiritului de initiativa al elevilor, 

prin propunerea de activitati extrascolare 
pentru vacanta de vara. 

Dir., prof. dr. Stănescu Ramona 
Dir. adj., prof. Hiciu Alina 
Prof. Lazăr Maria Ana 

Prof. Borbel Ioana 

 

 

Coordonatori, Președintele C.Ș.E., 

                                                                                       Prof. Lazăr Maria – Ana    elev Coruț Patricia     

 Prof. Borbel Ioana  
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