Platforma electorala
Preda Adrian

Proiecte 2009 - 2012
Informarea tinerilor
• Realizarea propriului site al CLCT, unde toţi cei interesaţi se pot informa
despre proiectele, demersurile si realizarile Consiliului.
• Organizarea unor intâlniri în fiecare instituţie de invăţământ pentru a face
cunoscuta misiunea CLCT şi pentru a stimula interesul elevilor.
• Realizarea Ziarului Liceelor, unde toţi elevii vor fii inştiinţaţi cu privire la
proiectele in curs, sau in viitorul apropiat al CLCT. De asemenea prin
intermediul acestui ziar se va realiza testarea dorinţelor elevilor, prin diferite
chestionare sau probleme propuse la dezbatere.
• Realizarea unei cutii de reclamaţii si sugestii, care sa permita o mai bună
comunicare între elevii ploieşteni şi CLCT.
• Instruirea tinerilor cu privire la depozitarea selectiva a deşeurilor, procedura
nouă in Municipiul Ploieşti.
• Promovarea si incurajarea instalarii unei reţele audio (radio) in fiecare
şcoala şi liceu, care sa constituie un mijloc de comunicare mai eficient între
Conducerea liceului şi Consiliul Elevilor, dar şi un mod eficient prin care
elevii se pot relaxa, ascultând muzica preferată.
• Organizarea unor întâlniri in fiecare instituţie de învăţământ pentru a le
aduce la cunoştinţă tuturor elevilor prevederi legate de Drepturile omului.
• Prezentarea si exemplificarea unor stiluri democratice de predare-învăţare
si evaluare
Cultura
• Organizarea unor schimburi de experienţă cu alte CLCT din străinatate,
ocazii cu care elevii ploieşteni şi elevii străini vor susţine activităţi culturale
cu specific naţional.
• Susţinerea elevilor artişti, prin organizarea unor expozitii anuale de mari
proporţii, în toate domeniile culturale, unde vor fii invitaţi elevi, artişti
consacrati, profesori si cetăţeni din toata zona.
• Promovarea participării la diferite evenimente culturale organizate in
Municipiul Ploieşti (ex: Concerte simfonice, piese de teatru, vizitarea
muzeelor etc.)

Activităţi extraşcolare organizate
• Organizarea unei tabere anuale bazată pe interculturalitate, care sa aibă
loc intre elevii moldoveni si elevii ploieşteni. Scopul acestei tabere se
bazează pe schimbul liber de informaţii dintre tinerii participanţi.
• Organizarea unor baluri mascate unde vor participa elevi din toate
instituţiile de învăţământ ploieştene.
• Reciclarea resurselor materiale uzate din şcoli.

