
RAPORT 

privind activitatea Consiliului Școlar al Elevilor din cadrul Liceului de Arte 

"Marin Sorescu" semestrul I, an școlar  2019-2020 

 

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 Elevilor al Liceului ''Marin Sorescu'' în 

semestrul I al anului școlar 2019-2020 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-biserică-familie.  

 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

• Alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului CSE. (Biroul executiv), care a presupus 

depunerea candidaturilor pe suport scris, campania electorală, organizarea votării și validarea 

alegerilor. Astfel, în luna octombrie au fost organizate alegeri pentru stabilirea componenței 

Biroului executive al CSE al Liceului de Arte ”Marin Sorescu” Craiova. Prin derularea procedurii 

de alegere a Consiliului, prin indeplinirea principiilor transparenței, a egalității de șanse si 

libertății, s-a conturat următoarea structură de conducere a CSE: 

• Rădoi Flavia-Elena, președinte 

• Ileana Edward Andrei, vicepreședinte 

•  Shlosberg Hannah Rebecca, secretar. 

2.  Constituirea Adunării Generale, formată din 12 elevi reprezentanți, câte unul pentru fiecare 

clasă din cadrul Liceului de Arte "Marin Sorescu" : 

9A- Ileana Edward Andrei 

9B- Shlosberg Hannah Rebecca 

9C- Krstic Marija 

10A- Cojocaru Daria Elena 

10B- Rădoi Flavia-Elena 

10C- Vîlceanu Mădălina Valentina 

11A- Anghel Gabriela Mihaela 

11B- Toma Alexandra Mioara 

11C- Popescu Irina Ioana 

12A- Neacșiu Popescu Luca 

12B- Ștefan Adriana 

12C- Pocomnicu Ariana Alexandra 

 



 

• Alegerea șefilor de departamente. În urma alegerilor, au fost desemnați următorii elevi: 

 
Nume și prenume  

elev 

Funcția deținută în 

CSE  

Liceul de Arte 

''Marin Sorescu'' 

Clasa 

Rădoi Flavia Elena Președinte 10B 

Ileana Edward  

Andrei 

Vicepreședinte 9A 

Shlosberg Hannah 

Rebecca 

Secretar 9B 

Vîlceanu Mădălina 

Valentina 

Director Departament 
Avocatul Elevului 

10C 

Popescu Irina Ioana Director Departament  
Concursuri Școlare si 
Extra Școlare  

11C 

Toma Alexandra 

Mioara 

Director Departament 
Sport si Programe de 
Tineret 

11B 

 

Krstic Marija 

Director Departament  
Mobilitate Informare 
Consiliere  

9C 

 

Anghel Gabriela 

Mihaela 

Director Departament 
Cultură  Educatie și 
Programe Școlare 

11A 

 

PROIECTE DERULATE: 

• Confesiuni prin culoare- Desfășurat în luna Octombrie, proiect de mobilitate bilaterala 

erasmus+ în cadrul caruia elevii Liceului de Arte, cu ajutorul studentilor bulgari, au realizat 

cinci panouri cu tema discriminarii, a fenomenului emigrationist și a egalității dintre 

persoane. Lucrarile au fost expuse in centrul orașului Vidin, aducand un impact frumos 

asupra trecatorilor, iar lucrarile realuzate au urmat a fi expuse și în foaierul Liceului de 

Arte ''Marin Sorescu". 

   

 

• Balul Bobocilor -în parteneriat cu ''Royal Models'', s-a desfășurat la ''Casa de Cultură a 

Studenților'' din Craiova și a presupus contribuția președintelui C.S.E Rădoi Flavia-Elena 



si a elevei Pocomnicu Ariana Alexandra elevă  în clasa a XII-a (fost presedinte C.S.E al 

Liceului de Aarte ''Marin Sorescu'') la organizarea probelor, a momentelor artistice, la 

intermedierea legăturii între candidați și instituția facilitatoare, dar și în căutarea unor 

sponsorizări. 

• Campania natională umanitară Săptămână fructelor și a legumelor donate. Activitate 

desfasurata in cadrul S.N.A.C (Strategia Națională de Actiune Comunitară în data de 25-29 

noiembrie. Activitatea a constat in informarea elevilor din unitatea de învățământ și 

mobilizarea lor cu privire la colectarea fructelor si a legumelor la biblioteca școlii cu 

scopul de a fi donate.  

      

 

• Expoziție de artă cu vanzare in cadrul Targului de Arta si Manufactură ''Bizarre Bazaar'' 

desfășurat în incinta Teatrului National ''Marin Sorescu'' din Craiova. Activitatea a avut loc 

in luna decembrie și s-a desfășurat in două sesiuni: prima data și-a deschis portile 

publicului pe data de 02.12.2019 până pe 05.12.2019, activitatea fiind reluată pe data de 

16.12.2019 până pe 19.12.2019 în intervalul orar 10:00 – 21:00.  Elevi Liceului de Arte 

''Marin Sorescu" au avut oportunitatea de a participa la ecpoziție cu propriile lucrări si 

obiecte hand made, dar și oportunitatea de a lua contact cu publicul, de a observa 

preferințele acestuia in materie de artă si de a-și crea o viziune a ceea ce își doresc sa facă 

ca viitori artisti.        

     

 

• ''Daruieste zambete" – proiect desfășurat pe data de 17 decembrie, in cadrul parteneriatului 

educational școală-biserică “Lasati copiii sa vina la Mine”.  Primul demers a constat în 

informarea elevilor din cadrul Liceului de Arte ''Marin Sorescu'' cu privire la scopul 

activității și cu ce pot contribui, mobilizarea acestora pentru a strange jucariile, hainele și 

rechizitele la biblioteca școlii. Organizarea unei strângeri de fonduri din care au fost 

cumparate dulciuri și s-a reusit asamblarea a peste 80 de cadouri, urmand a fi directionate 



la Biserica Mantuleasa Craiova. 

        

 

• Expoziție la inspectoratul scolar cu tema : 

1. ''Marea Unire" 

2. ''Mihai Eminescu" 

3. ''Datini de Crăciun'' 

 


