Planul de activități
Anul școlar 2016-2017
Nr.
Crt
.

Activitatea/
Proiectul

Perioada de
desfășurare

1.

Training CJE

Februarie
2017

2.

Profesor/director/
inspector pentru o
zi

Februarie Aprilie 2017

Grup țintă și
beneficiari

Obiective

Membrii și
voluntarii CJE
Sălaj

-Stabilireae unei legături
strânse între membrii CJE
-Informarea noilor membri
despre CNE și
substructurile acestuia
-Formarea unor
competențe și dezvoltarea
unor abilități necesare
membrilor CJE;
-Realizarea planului de
acțiune pentru mandatul
2016-2017

Elevii din clasele
IX-XII din
învățământul
liceal sălăjan

-Creșterea gradului de
empatie a elevilor și a
profesorilor
-Crearea unui climat
educațional care să

Produse finale și
rezultate aștepate.
Caracterul
innovator.

Metode de
evaluare și
diseminare.
Asigurarea
sustenabilității
-Sesiuni de training -apariții în
pe diferite teme
media;
(teambuilding,
-prin
scriere de proiecte și intermediul
inteligență
CȘE-urilor;
emoțională, public
-promovarea
speaking, workshop) pe site-urile de
-Material de
socializare
promovare pentru
(pagina de
CJE
Facebook a
CJE)

-Elevii îşi dau
seama că nu este
uşoară meseria de
profesor\director\
inspector .

-Prin
intermediul
CȘE-urilor
-Promovarea
pe site-urile de

Impactul
așteptat

Buget

omogenizarea
echipei
-o mai buna
funcționare a
Consiliului
Județean al
Elevilor,
precum și
implicarea
Consiliilor
Școlare în
proiectele
educative
-Participarea
la proiect a
unui număr de
peste 500 de
elevi și peste

2000
RON

500
RON

3.

Dragobete:
-Poștașul CJE
-Iubește
românește

4.

1 martie (actiune
stradala de oferire
de martisoare)

motiveze activitatea de
învățare a elevilor
-Construirea unei relații
democratice professor-elev

- Relaţia dintre elev- socializare
profesor este
îmbunătăţită.

Februarie
2017

-Elevii de liceu ai
județului Sălaj

-Implicarea elevilor şi a nu
numai într-un program de
activităţi educative cu
ocazia Sărbătoarei
Dragobetelui;

-Corespondenţa
intern-liceală între
elevi(socialziare)

Martie 2017

-Doamnele și
domnișoarele din
cadrul ISJ Sălaj și
din unitățile
partenere

-Promovarea activitatii
CJE prin oferirea de
martisoare personalizate
-Sensibilizarea doamnelor
si domnisoarelor cu ocazia
zilei de 1 martie

-Mărțișoarele

-evaluarea
impactului pe
care activitățile
proiectului leau avut asupra
elevilor din
școală;
-popularizarea
activităţilor
desfăşurate şi a
rezultatelor în
presa locală.
-prezentarea
activităților
proiectului în
pagina web
dedicată
acestuia.
-apariții în
media;
-prin
intermediul
CȘE-urilor;
-promovarea
pe site-urile de
socializare
(pagina de
Facebook a

200 de
profesori
Imbunătățirea
relației
profesor-elev
-Feedback-ul
obţinut din
partea
beneficiarilor

-Sensibilizarea doamnelor
si
domnisoarelor

0

0

5.

Concursul de
cultura generala

Aprilie 2017

-Elevii din clasele -Dezvoltarea personală si
gimnaziale din
profesională a elevilor
Sălaj

6.

De la elev la elev

Aprilie 2017

-Elevii ciclului
gimnazial și
liceal ai Sălajului

-Promovarea atât a
drepturilor elevului,
respectiv drepturile
copilului cât şi a
responsabilităţilor
acestora.

7.

CJE are talent

Mai-iunie
2017

-Elevii din clasele
IX-XII din
învățământul
liceal sălăjan

-Motivarea elevilor de a-si
manifesta/arata cele mai
obisnuite si neobisnuite
talente si de a-i rasplati pe
cei mai buni

-Promovabilitatea
răspunsurilor
corecte primite la
subiectele date.
-Însuşirea
cunoştinţelor de
către participanţi.
-Mai buna
colaborare elevprofesor.

-Rezultate asteptate:
implicarea mai
multor elevi,
aprecierea colegilor
pentru talentele
prezentate
-Caracter inovator:
premiu de
originalitate

CJE)
-promovarea
pe site-urile de
socializare
(pagina de
Facebook a
CJE)
-promovarea
pe site-urile de
socializare
(pagina de
Facebook a
CJE)
-prin
intermediul
CŞE-urilor
-prin
Coordonatorii
de proiecte si
programe
educative
(consilierii
educativi)
Metodele de
evaluare se fac
prin infiintarea
unui juriu
competent pe
diferite
domenii de
talente/divertis
ment care va
puncta

-Implicarea
130
elevilor.
RON
-Motivarea
elevilor de a
învăţa
informaţii noi.
-Interesul
elevilor
pentru
drepturile şi
responsabilităţ
ile acestora.

0

-Motivarea
1000
elevilor de a
RON
investi timp in
ei si talentul
lor si de a-i
ajuta sa
descopere noi
pasiuni

8.

Bucurie in
miscare

Mai 2017

-Copiii din
comunitatea
locală

9.

Intership

Vacanța de
vară, 2017

-Elevii de pe
teritoriul
județului Sălaj

prestatia
concurentilor
cat mai
obiectiv
-Implicarea voluntarilor și -Produsele din
-apariții în
elevilor din CJE în
cadrul atelierelor
media;
activități destinate recreerii desfășurate în cadrul -prin
copiilor din comunitatea
comunității locale:
intermediul
locală.
desenele realizate de CȘE-urilor;
copii, jocurile.
-promovarea
pe site-urile de
socializare
(pagina de
Facebook a
CJE)

-Oferirea elevilor
oportunitatea de a
experimenta anumite
profesii sau meserii în
vederea unei mai bune
decizii cu privire la
orientarea în carieră şi
pentru a se putea integra
mai bine pe piaţa muncii
-Identificarea şi implicarea
a 10-15 instituţii/societăţi
private care să ofere
elevilor şansa de a
experimenta şi observa
diferite profesii şi meserii;
- Implicarea unui număr de
50-100 de elevi care să

-constatarea
importantei alegerii
carierei potrivite de
catre elevi
-Motivarea acestora
pentru a practica
cariera la care
viseaza
-Aprecierea pentru
cei care practica
meseriile pentru
care s-au pregatit in
tinerete

-apariții în
media;
-prin
intermediul
CȘE-urilor;
-promovarea
pe site-urile de
socializare
(pagina de
Facebook a
CJE)

-Implicarea
copiilor in
atelierele
organizate și
responsabiliza
rea
voluntarilor
din CJE în
vederea
implicării
voluntarilor în
activitățile
organizate
-Participarea
la proiect a
50-100
de
elevi;
-Implicarea a
10-15
instituţii/socie
tăţi private;
-Participarea a
cel puţin 150
de elevi la
discuţiile
organizate cu
persoane cu
diferite
profesii.
-Creşterea

1190
RON

200
RON

participe la activităţile
propuse de instituţiile şi
societăţile cuprinse în
proiect.

Coordonator,
Prof. Aniela LUNG

interesului
elevilor
şi
instituţiilor/so
cietăţilor
private pentru
implicarea în Total=
activităţi de 5020
acest gen.

Inspector școlar pentru activități extrașcolare
prof. Ildiana JURCĂ

Colegiul Tehnic « A.P.I. » Zalău

Președinte CJE Sălaj,
PUSOK MELISSA
Liceul Pedagogic ,,Gheorghe Şincai’’Zalău

