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I. Proiectarea eficientă a activităţilor educative şi aplicarea acestora în procesul
instructiv - educativ.
Au fost realizate planificările calendaristice anuale, toţi diriginţii predând la
timp materialele la consiliere şi orientare,materiale care au fost elaborate în
conformitate cu programa şcolară aflată în funcţiune.
Au fost efectuate asistenţe la orele de consiliere şi orientare după cum urmează:

II. Educaţia pentru sănătate.
În cadrul secţiunii educaţia pentru sănătate, s-a căutat să se realizeze
modernizarea tuturor spaţiilor de învăţământ, realizată prin forţe proprii de către
colectivele claselor şi s-a continuat amenajarea claselor în care aceştia învaţă, prin
personalizarea lor cu draperii, flori şi tablouri. Colectivele claselor IX B, IX F, X A, X
C, XI D, XIII EP, XII C, XII B sub îndrumarea profesorilor diriginţi Stancu
Constantin, Orânceanu Angela, Băducu Georgeta, Dănescu Alexandrina, Roman
Florina, Niculae Adriana, Păunescu Elena, Sava Gheorghe şi-au amenajat avizierul
Eco, urmând ca în semestrul al II rea şi alte clase să urmeze aceste exemple.
Un impact deosebit asupra acestei secţiuni l-a a avut continuarea de către prof.
Şchiopu Cornelia şi prof. Nunu Vasilica a concursului cu tema ,, O viaţă sănătoasă
într-un mediu sănătos”, care a monitorizat aspecte privind curăţenia, prezenţa la clasă,
frecvenţa purtării uniformei, existenţa unui spaţiu verde în clasă, etc. Concursul se va
finaliza cu acordarea de diplome claselor câştigătoare.
III. Educaţia pentru valori.
S-au desfăşurat o serie de activităţi care au urmărit sărbătorirea marilor
evenimente, desfăşurate de-a lungul semestrului: A fost organizat balul bobocilor de
către clasele a XII a, sub îndrumarea profesorilor diriginţi: Dima Florentina, Niculae
Adriana, Oprea Daniela, s-a organizat o întâlnire cu reprezentanţii editurii ANCA şi
ai Bibliotecii Municipiului Urziceni, în cadru ,, Zilei cărţii şi a publicaţiilor”, când a
fost lansată şi revista şcolară Garda şcolară de mediu.
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O atenţie deosebită s-a acordat sărbătoririi zilelor importante din cadrul istoriei
românilor, cum ar fi : ziua liceului ,, Sfânta mare Mucenică Ecaterina , 22 Decembrieprăbuşirea regimului comunist din România, 15 ianuarie – ziua poetului naţional
Mihai Eminescu poezii, proză şi corespondenţă( au organizat şi participat profesorii
Ionescu Nicolae , Badea Ana- Maria şi Oprea Daniela ), 24 Ianuarie. Unirea
Principatelor Române-concurs între clase şi prezentarea unui scurt istoric al vieţii şi
activităţii domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
În timpul semestrului şcolar nu au fost uitate drumeţiile şi excursiile, ele fiind
organizate de către clasele a IXa D, sub coordonarea prof. diriginte Băducu Georgeta,
Nunu Vasilica, Şchiopu Cornelia , iar în luna ianuarie elevii claselor a XIID şi a XII C
sub coordonarea profesorilor diriginţi Dima Florentina şi Niculae Adriana au
organizat excursia de majorata claselor a XII a.
Manifestările literare au ocupat şi de data aceasta un loc de frunte elevii şcolii
noastre participând la cenaclul literar Dor fără saţiu, unde au obţinut premii şi
menţiuni.
IV Educaţia pentru securitate personală.
De-a lungul semestrului I s-au realizat mai multe acţiuni care au avut în vedere
respectarea regulilor de circulaţie rutieră, de prevenire şi combatere a violenţei, de
prevenire şi combatere a incendiilor, de securitate a muncii, teme în acest domeniu fiind
cuprinse în majoritatea planificărilor la dirigenţie. Începând cu semestrul al II lea se va
proiectului educaţional şcolar educaţia rutieră.
V.Îmbunătăţirea disciplinei în şcoală.
Au fost realizate, mai multe lectorate cu părinţii unde li s-a prezentat acestora
situaţia iniţială şi cea finală a rezultatelor la disciplină şi învăţătură, şi măsurile pentru
îmbunătăţirea acesteia. Cazurile grave de indisciplină au fost sancţionate conform cu
Regulamentul şcolar. De un real succes s-a bucurat acţiunea cu tema,, Săptămâna
Educaţiei Globale”, organizată de către prof. Nunu Vasilica, Băducu Georgeta, Bardac
Paula, Băjan Maria, Oprea Daniela, precum şi reprezentanţi ai poliţiei din Slobozia şi
de pe plan local, reprezentanţi ai centrului pentru protecţia copilului, cadre medicale,
etc
VI. Orientarea şcolară şi profesională .
În cadrul orelor de consiliere şi orientare au fost cuprinse şi ore de consiliere
şcolară, iar pentru clasele terminale s-au organizat ore de orientare profesională cu
participarea unor invitaţi şi a reprezentanţilor AJOFM- Urziceni.
Tot în cadrul acestei secţiuni sunt de amintit participarea clasei a XI a D sub
coordonarea profesorului diriginte Roman Florina , la seminarul firmelor de exerciţiu
unde au primit o menţiune, participarea mai multor echipaje de la clasele de profil
economic la concursul,, Lumea ta, afacerea ta”, precum şi a clasei a X a D sub
coordonarea doamnei profesor Bardac Paula la concursul ,, Oraşul eco” unde au
obţinut o menţiune.

Director,
Prof. Ioniţă Sultana

Consilier educativ,
prof. Oprea Daniela
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