
RAPORT 

privind activitatea Consiliului Școlar al Elevilor din cadrul Liceului de Arte 

"Marin Sorescu" semestrul II, 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 al Elevilor al Liceului ''Marin Sorescu'' în semestrul II 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-familie.  

  

  

ACTIVITATI DERULATE: 

• Proiect Erasmus+, in care au fost implicati atat studentii bulgari, cat si elevii romani ai Liceului de 

Arte “ Marin Sorescu”. Proiect prin intermediul carui au fost realizate cinci lucrari care sa 

ilustreze tema discriminarii vazute din perspectiva copiilor si realizate sub indrumarea 

profesorilor.                                                                                                                                      Lucrarile 



au fost expuse in Teatrul National “Marin Sorescu” din Craiova.                                      Aceasta a 

fost a doua etapa a proiectului, sustinuta in Romania, iar prima a aut loc in Bulgaria, in aceasi 

formula, in decursul primului semestru. 

 





 

 

 

• Asigurarea comunicarii prin adunari generale cu sefii de case, ascultarea ideilor, a nevoilor si 

drintelor lor. 

 

 

VIITOARE IDEI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CSE: 

• Infiintarea unui club de lectura 

• Expozitii de arta 

 

 


