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privind activitatea Consiliului Școlar al Elevilor din cadrul Liceului de Arte "Marin Sorescu" 

semestrul I, an școlar  2020-2021 

   

                                   

 

 

 

Consiliul Școlar al Elevilor din Liceul "Marin Sorescu", cunoscut generic drept C.S.E. "Marin 

Sorescu", este structura reprezentativă a elevilor la nivel școlar, substructură  a  Consiliului  

Județean  al  Elevilor  Dolj  si,  implicit,  a Consiliului Național al Elevilor, care asigură 

democratizarea relațiilor stabilite  între  factorii  principali  implicați  în  procesul  educației  și 

alternează   activitatea   de   reprezentare   cu   aceea   organizatorică,   la solicitarea 

beneficiarilor primari ai sistemului de învățământ din sfera în care ființează și de care răspunde 

în mod direct. Prin intermediul C.S.E. "Marin Sorescu", elevii și-au putut alege reprezentanţii pe 

baza principiului reprezentativităţii. 

Obiectivele propuse de membrii Consiliului Scolar al Elevilor al Liceului ''Marin Sorescu'' în 

semestrul I al anului școlar 2020-2021 au fost: 

  



⦁    Asigurarea comunicării între elevi şi cadre didactice; 

⦁      Dezbaterea propunerilor elevilor din şcoală şi elaborarea unor proiecte; 

⦁     Impliarea elevilor în activităţile desfăşurate; 

⦁    Organizarea unor acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii nevoiasi sau cu      

situație materială precară); 

⦁    Integrarea elevilor de clasa a IX-a în atmosfera școlii; 

⦁    Realizarea de activități care să pună în valoare interesele, cunoștințele și aptitudinile 

elevilor; 

⦁    Popularizarea proiectelor derulate la nivelul unității; 

⦁    Organizarea de expoziții tematice; 

⦁    Participarea la diverse olimpiade și concursuri școlare, în vederea îmbogățirii portofoliului 

personal al elevilor; 

⦁    Realizarea unor activităţi specifice pentru consolidarea parteneriatului şcoală-comunitate-

familie.  

  

  

 

ACTIVITATI DERULATE: 

Din pricina situatiei pandemice singurele activitati care au putut fi desfasurate au fost cele 

destinate optimizarii comunicarii dintre elevi si profesori: 

- organizarea  unor Adunari Generale in mediul online. 

- organizarea in mediul online a alegerilor pentru Elevul Reprezentant din Consiliul de 

Administrație al Liceului de Arte "Marin Sorescu". 

Consiliul Scolar al Elevilor "Marin Sorescu" și-a propus si un proiect in parteneriat cu societatea 

studentilor medicinisti din Craiova in cadrul proiectului lor "Ocohelp", proiect care avea ca scop 

strangerea de fonduri pentru copiii de la oncopedie din Craiova,  iar elevii de la sectia de desen 

urmau sa picteze in perioada lunii octombrie  pe decoratiuni de lut, urmand a fi vandute,iar 

banii stransi directionati catre copii. 

 Proiectul nu a mai putut fi realzat din pricina situatiei pandemice, dar ramane un proiect 

pentru viitor. 

Un alt proiect viitor al CSE "Marin Sorescu" este crerea unei pagini de facebook si instagram in 

care elevii  Liceului de Arte "Marin Sorescu" sa poata sa isi impartaseasca arta cu restul colegilor 



din liceu si nu numai, fie prin clipuri in care canta sau deseneaza, fie prin poze ale lucrarilor, 

fiind o  initiativa care isi propune sa incurajeze elevii in a se exprima si in mediul online. 

 

  

 

 


