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Activităţi desfăşurate de Consiliul Şcolar al Elevilor 

 

În semestrul I al anului şcolar 2013 – 2014, Consiliul Şcolar al Elevilor din 

Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi s-a implicat, prin reprezentanţii săi, în 

organizarea şi derularea a numeroase activităţi educative, dintre care amintim: 

 Balul Bobocilor (8 noiembrie 2013) 

 Festivalul Naţional al Şanselor Tale (18 – 24 noiembrie 2013), ediţia a 

XIV-a, sub genericul “Cetăţean român – cetăţean european”, cu prilejul 

împlinirii a 20 de ani de la introducerea, prin Tratatul de la Maastricht, 

a cetăţeniei europene. Reprezentanţi ai elevilor liceului nostru au 

organizat/ participat la dezbateri, sesiuni de informare şi diseminare de 

“bune practici” privind implicarea în proiecte europene. 

 Flashmob – 1 Decembrie, proiect iniţiat de Consiliul Judeţean al 

Elevilor Iaşi, pentru a marca Ziua Naţională a României. Elevii 

cantemirişti participanţi la activitatea de la Palas Mall au intonat Imnul 

României. De asemenea, ei au realizat, împreună cu colegii lor de la 

alte licee iseşne şi studenţi, o hartă umană pe Esplanada Universităţii de 

Medicină şi Farmacie “Gr.T. Popa” Iaşi. 

 

          
 

 Stabilirea unui nou record mondial la categoria „Cea mai mare 

adunare de  spiriduşi din lume” (8 decembrie 2013) la Palas Mall Iaşi. 

Peste 700 de spiriduşi sunt elevi din 26 de clase la Liceul Teoretic 

„Dimitrie Cantemir” Iaşi. Pentru pregătirea momentului de dans, elevii 

implicaţi în proiectul Vino în Crăciunia îndrumaţi de profesori au repetat 

mai mult de 180 de ore, pe parcursul a şase săptămâni. 
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 Zâmbet în ajun de Crăciun, ediţia a IV-a, proiect iniţiat de Consiliul 

Judeţean al Elevilor Iaşi (13 – 18 decembrie 2013). Elevii cantemirişti 

au colectat jucării, cărţi, rechizite şcolare, dulciuri, fulare, mănuşi şi 

căciuli, sub forma pachetelor de Crăciun oferite elevilor din comunităţi 

dezavantajate din mediul rural. Reprezentanţii Consiliului Şcolar al 

Elevilor din liceul nostru au participat şi la un spectacol caritabil, care a 

avut loc la “Casa Pogor”. 

 Pe străzile Unirii, ediţia a V-a, proiect iniţiat tot de Consiliul Judeţean 

al Elevilor Iaşi (24 ianuarie 2014). Un grup de elevi cantemirişti a 

participat la două activităţi: tradiţionala “Paradă a Costumelor de 

Epocă” şi vizitarea Palatului “Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa. 
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Elevii liceului au fost coordonaţi de prof. Daniela Munteanu, consilier 

educativ şi Emma Şleghel (clasa a XI-a A), preşedinte al Consiliului Şcolar al 

Elevilor din Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi. 

 

 


