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RAPORT DE ACTIVITATE A CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR AL
COLEGIULUI TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA

 PE SEMESTRUL I

AN ȘCOLAR 2015-2016

       Pentru semestrul I s-au propus cinci mari activități, care au fost realizate cu 
succes. S-au implicat toți membrii consiliului, dând dovadă de dăruire și implicare.

      În perioada 16-20 noiembrie, s-a desfășurat „Săptămâna legumelor și 
fructelor”, unde elevii din Consiliu au reușit să mobilezeze colegii din clasele de 
liceu, au adunat un număr considerabil de fructe și mai ales legume, pe care le-au 
donat Centrului de plasament „Steaua Speranței” Alba Iulia.

     În data de 29 noiembrie s-a desfășurat „Balul  Bobocilor”, cu tema: „Egiptul, 
mister și istorie”. Activitatea a fost o reușită, au participat un număr mare de elevi, 
cadre didactice. Spectacolul a cuprins numere de teatru, divertisment, muzică, 
dans, toate fiind susținute de elevii Colegiului nostru.

    În perioada Sărbătorilor de iarnă, membrii Consiliului Elevilor au adunat cadouri
(dulciuri, haine, jucării, fructe), pe care le-au donat Caselor de copii: „Sf.Vasile” și 
„Steaua Speranței”, Alba Iulia. 

    În data de 22 februarie 2016, la Centrul de Documentare și Informare a 
colegiului, s-a desfășurat Proiectul Educativ „ Harta ortodoxiei pe glob”, unde au 
fost prezentare proiecte power-point de la toate liceele din Alb Iulia. Activitatea s-a



desfășurat cu sprijinul consiliului elevilor, iar o parte din membrii cu prezentare. 
Activitatea a fost mediatizată la Radio Reîntregirea și în presa locală.

      În perioada 14-26 martie, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai Poliției locale,
pe tema violenței și traficului de fiinte umane. Au fost implicași toți elevii 
colegiului.

     Presedintele Paul Mihăiesc a participat la toate întâlnirile cu președintele 
general a Consiliului elevilor pe județ și la întâlnirea pe tema „Mesajul meu 
antidrug – Colorează-ți viața”, de la ISJ Alba .

   Consiliul se întâlnește periodic pentru stabilirea activităților ce urmează să se 
desfășoare.


