Activităţi organizate de
Consiliul Şcolar al Elevilor

În data de 24 ianuarie 2015, Colegiul Naţional “Unirea” şi-a
sărbătorit a 118-a aniversare, iar în săptămâna 19-23 ianuarie au fost
organizate diferite activităţi de către Consiliul Elevilor.
Prima activitate a fost un concurs de ortografie coordonat de
către domnul prof. Claudiu HORJEA. La acest concurs participanţii au
trebuit să rezolve un test de 25 de întrebări cu o dificultate ridicată.
Majoritatea concurenţilor s-a descurcat relativ bine, însă numai elevii
foarte bine pregătiţi au ocupat primele locuri şi anume: Cucu Mihai locul III, Bortoc Ramona- locul II, iar locul I a fost ocupat de Milan
Andreea, toţi elevi în clasa a XII-a B.
Vineri, 23 ianuarie, a fost organizat concursul de cultură
generală. Echipele participante au fost alcătuite din câte trei elevi.
Întrebările au fost din domenii variate şi de dificultate diferită, ca de
exemplu: ” Care era ziua naţională a României în perioada
comunistă?” sau „În ce curent literar apare sintagma Uomo
Universale?”. Fiecare întrebare a avut 4 variante de răspuns, pentru a
solicita cât mai mult atenţia concurenţilor. La final, echipa
câştigătoare la acest concurs a fost cea formată din: Cucu Mihai,
Florea Marius şi Codescu Ştefan, din clasa a XII-a B.

Nu în cele din urmă, cu ocazia „Zilei internaţionale a siguranţei
pe Internet” ce se sărbătoreşte pe 2 februarie, Consiliul Elevilor a
organizat o întâlnire cu doamna Mihaela HERMENEAN, Comisar-şef şi
domnul Nicolae STOIAN. Clasele de liceu şi de gimnaziu au sosit pe
rând în sala festivă, iar doamna Hermenean le-a explicat ce înseamnă
adevărata siguranţă pe
internet şi le-a relatat
despre abuzurile virtuale şi
riscurile ce pot apărea dacă
intră în contact cu persoane
necunoscute
prin
intermediul site-urilor de
socializare.
Materialele
prezentate de către cei doi
invitaţi i-au captivat mult pe
elevii participanţi. Discuţia a fost una deschisă, iar publicul s-a arătat
deosebit de interesat de subiectul abordat.
Cu aceste activităţi, Consiliul Şcolar al Elevilor a încheiat primul
semestru, urmând ca în următorul să revină cu activităţi la fel de
variate şi interesante!
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