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COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”
IAȘI

PROIECTE INIȚIATE ȘI SUSȚINUTE DE ELEVI/CONSILIUL ELEVILOR
1. Cutia poștală a elevului – inițiativă a departamentului Avocatul elevului din cadrul Consiliului elevilor
2. Cea mai înspăimântătoare clasă – decorațiuni de Halloween – ultima săptămână din octombrie –
Consiliul elevilor, prof. Ana-Maria Rață
3. Cocarda tricoloră – confecționare și distribuire de cocarde pentru Ziua Națională a României –
Consiliul elevilor, clasa a IX-a A, prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu, gimnaziu, prof. Ioan Rusu
4. Concurs de decorare a claselor de Crăciun – ultima săptămână înainte de vacanța de Crăciun – consiliul
elevilor, prof. Ana-Maria Rață
5. Donează și tu! – colectă de alimente neperisabile, jucării, haine pentru copiii din medii defavorizate –
Consiliul elevilor
6. 150 CNME – flash mob organizat în curtea CN „Mihai Eminescu” cu ocazia împlinirii a 150 de ani de
existență a școlii
7. Hora Unirii la Eminescu, smart mob organizat de Consiliul Elevilor din CN „Mihai Eminescu”
8. CAFE – concurs de artă fotografică organizat de Consiliul elevilor, ediția a V-a
9. Smart Emi – concurs de cultură generală pentru elevii de gimnaziu organizat de Consiliul elevilor, ediția
a III-a
10. Jocurile copilăriei, ediția a III-a – readucerea în atenția elevilor din clasele primare a jocurilor
tradiționale pentru copii; activitate organizată de Consiliul Elevilor din CN „Mihai Eminescu” de Ziua
Copilului
11. Amfiteatrul verde – construirea unui amfiteatru în aer liber în grădina școlii cu finanțare prin proiectul
Cros pentru Școli (Fundația Comunitară Iași)
12. Concurs de preselecție pentru constituirea unei formații muzicale a școlii – Consiliul elevilor
13. Club de șah – proiect inițiat de elevii din internat
14. Balul Bobocilor – organizat prin tradiție de elevii claselor a XII-a cu sprijinul directorului adjunct și al
diriginților claselor a IX-a și a XII-a
15. Balul Bilingvilor – spectacol și petrecere cu temă organizate de elevii claselor a XI-a bilingve din CN
„Mihai Eminescu” cu sprijinul directorului adjunct și al profesorilor de limbi străine
16. Miss/Mister Internat Eminescu – concurs de talente, perspicacitate și cultură generală pentru elevii
interni organizat de Comitetul de cămin
17. Halloween în cămin – concurs de costume de Halloween din materiale reciclabile, prezentarea tradițiilor
specifice acestei sărbători, jocuri specifice – organizate de Comitetul de cămin
18. Îngerașul necunoscut – schimb de cadouri de Crăciun între elevii interni
Consiliul elevilor se implică în promovarea proiectelor importante ale școlii, în optimizarea comunicării
personalului didactic și conducerii cu elevii școlii, asigură informarea și implicarea elevilor școlii în
activități de voluntariat, concursuri de proiecte, proiecte inițiate de Consiliul Județean al Elevilor prin
întâlniri periodice ale Consiliului – lunar și de câte ori este nevoie precum și prin actualizarea permanentă
a paginii de Facebook a Consiliului elevilor. Există de asemenea în fiecare an elevi implicați în proiecte
Youth Bank, Rotaract, Interact, Impact, activități caritabile și de voluntariat în diverse ONG-uri sau inițiate
de ei la nivelul școlii.
http://ro-ro.facebook.com/pages/Consiliul-Elevilor-Colegiului-National-Mihai-EminescuIasi/136734009729166

