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1.Activitati de voluntariat
2.Amenajarea unor parcari pentru biciclete in fiecare liceu
3.Sustinerea elevilor pentru renuntarea la uniforma, in liceele in care aceasta este
obligatorie
4.Schimburi de experienta cu licee din afara granitelor tarii
5.Workshopuri cu tema “studiatul in strainatate”
6.Concursuri
7.Website-ul elevilor ploiesteni

1. Activitati de voluntariat
In Ploiesti, nu sunt multe ONG-uri, in concluzie nu sunt foarte multe actiuni de voluntariat. Sunt
cateva “cluburi” care apartin unor scoli. Propun aceste activitati de voluntariat pentru toti liceenii
Ploiesteni. In ce constau acestea? In plantarea de copaci, igienizarea spatiului public, ajutorarea
copiilor orfani si a batranilor din azile. Acest lucru este foarte important pentru a trai intr-un
mediu mai sanatos, pentru a le arata celor defavorizati ca ne pasa.
2. Amenajarea unor parcari pentru biciclete in fiecare liceu
Unii dintre elevi vin cu bicicletele la ore, le vedeti adesea la intrarea in scoli legate de gard. Atat
pentru ei, cat si pentru ceilalti elevi care nu au curajul sa vina cu bicicleta la scoala, de teama sa
nu le fie furata, ar trebui sa fie amenajata o parcare pentru biciclete in interiorul fiecarui liceu.
Nu exista problema de spatiu in scoli, ci de initiativa. Odata ce am avea aceste parcari vom
incuraja liceenii sa faca sport.
3. Sustinerea elevilor pentru renuntarea la uniforma, in liceele in care aceasta este
obligatorie
Intr-adevar, nu in toate liceele este obligatorie uniforma scolara, dar cu siguranta acolo unde e,
elevii nu o plac. Obligativitatea purtarii uniformei tine de regulamentul scolii, iar consilierul
scolii respective impreuna cu asociatia elevilor acelui liceu au puterea de a inlatura aceasta
regula. De ce nu spun ca “voi scoate uniformele din licee”, pentru ca exista si probabilitatea ca
elevii sa-si doreasca uniformele, dar in caz contrar, promit sa le ofer tot sprijinul meu.
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4. Schimburi de experienta cu licee din strainate
Se pot organiza schimburi de experienta fara costuri foarte mari. In primul rand pentru ca sunt
“schimburi”, adica cineva din alta tara o sa stea cu parintii unui elev timp de o saptamana, iar
acel elev o sa stea cu parintii celuilalt, ceea ce inseamna ca nu exista costuri pentru cazare.
Costul transportului poate fi acoperit de un sponsor fie din companiile mari din Ploiesti(The
Coke Company, InBev, OMV, Dero, British American Tabaco), fie din IMM-uri.
Cine va pleca la aceste schimburi? Primii X cei mai activi copii la activitatile de voluntariat si
alte activitati in cadrul evenimentelor organizate de Primaria Municipiului Ploiesti (nu,nu cei
care vor fi alesi), in functie de fonduri.
5. Workshopuri cu tema “studii in strainatate”
Workshopuri cu tema “studii in strainatate” cu scopul de a informa elevii despre posibilitatiile pe
care le au, de avantajele pe care le are invatatul in strainatate si ce trebuie sa faca pentru a ajunge
acolo, pentru ca multi tineri isi doresc sa-si continue studiile in afara granitelor tarii. Sunt foarte
multi Ploiesteni care au ajuns sa studieze la facultati renumite din SUA, UK, Franta sau
Germania si care, cu siguranta, ar fi dispusi sa ajute la un astfel de workshop.
Se poate adauga si o “mini-excursie” in fiecare an la targul de universitati din afara pentru
intalnirea cu reprezentatii acestora.
6. Concursuri
Pentru ca unii sunt cei mai buni, propun concursuri sportive atat intre licee, cat si individuale sau
pe echipe mixte, primavara si vara, care sa aiba loc pe Bulevardul Castanilor sau la Sala
Sporturilor, iar toamna si iarna in salile de sport ale liceelor. Concursuri de: fotbal, baschet,
tennis de picior, role, biciclete, etc.
7. Website-ul elevilor ploiesteni
Acest website va fi comunitatea elevilor ploiesteni unde vor putea discuta, unde vor fi anuntate
cele mai noi evenimente la care elevii pot participa ( de exemplu actiuni de voluntariat), dar unde
vor putea scrie atat articole cat si postari pe forum. Situl va fi gazduit pe ploiesti.ro si va fi
administrat de unul dintre cei 4 pe care ii veti alege sa va reprezinte.
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