Grup Şcolar ,,Sfânta EcatErina”
urzicEni-ialomiţa
comiSia:conSiliErE Şi oriEntarE

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, care au fost în conformitate cu programa
şcolară. conforme cu programa aflată în funcţiune.
De-a lungul anului şcolar au fost realizate mai multe lecţii deschise pe tema
violenţei şi a traficului de persoane. Lecţiile au fost cuprinse în tematica orelor de
dirigenţie iar la clasa a XI aTC a fost susţinută o lecţie pe această temă de către prof.
Mitu Daniela .
II. Educaţia pentru sănătate.
În cadrul secţiunii educaţia pentru sănătate, s-a căutat să se realizeze igienizarea
tuturor spaţiilor de învăţământ, realizarea prin forţe proprii, de către colectivele
claselor a X a CL, a XII a AL; a IX a CL şi claselor a Sa M SAM,a XI a TC, a XII a
EP, a amenajării claselor în care aceştia învaţă, prin personalizarea lor cu draperii,
flori şi tablouri, precum şi continuarea amenajării celorlalte clase din liceu .
Un impact deosebit asupra acestei secţiuni l-a a avut organizarea 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 s-a
finalizat prin acordarea de premii şi diplome fiecărei clase câştigătoare.
În campania de sensibilizarea privind prevenirea şi combaterea cu virusul HIVSIDA sau împotriva consumului de alcool şi tutun. În acest sens a fost susţinută lecţia
de dirigenţie de la clasa a XIa D – prof. diriginte Dima Florentina privind
combaterea consumului de tutun.
III. Educaţia pentru valori.
S-au desfăşurat o serie de activităţi care au urmărit sărbătorirea marilor
evenimente desfăşurate de-a lungul semestrului; Ziua Educaţiei în cadrul căreia s-au
organizat concursuri între clasele a X a şi a X a C diriginţi Păunesc Atena şi Nunu
Vasilica , precum şi activităţi sportive desfăşurate sub coordonarea prof. Nunu Ion,
Ziua cărţii şi a publicaţiilor din municipiului Urziceni, manifestaţie în cadrul căreia
revista şcolii ,, Tablou de liceu ” a obţinut o diplomă de participare. Revista şcolii,,
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Tablou de liceu a obţinut şi o menţiune în cadrul concursului revistei şcolare desfăşurat
în colaborare cu ISJ Ialomiţa. Balul Bobocilor eveniment organizat de către clasele a
XII a , sub coordonarea diriginţilor Ionescu Nicolae, Dumitriu Octavia, Pavunev
Mihaela, Nunu Ion şi organizarea excursiilor de majorat de către clasele a XII a,
coordonate de către dirigintele Nunu Ion
O atenţie deosebită s-a acordat sărbătoririi zilelor deosebite din cadrul istoriei
românilor, cum ar fi : ziua liceului ,, Sfânta mare Mucenică Ecaterina „, 1 decembrieZiua naţională a României, 22 Decembrie- prăbuşirea regimului comunist din
România, 24 ianuarie - Unirea Principatelor Române, 9 mai Ziua Europei, 28 mai
Înălţarea- Ziua Eroilor activităţi care au fost realizate prin concursul cadrelor
didactice de la aria curriculară ,, Om şi societate”.
În cadrul festivalului de colinde din municipiul Urziceni, echipajul şcolii noastre
sub coordonarea prof. Mihai Nicoleta, a obţinut o diplomă de participare, şi care au
participat mai departe la palatul Parlamentului.. Sărbătorirea Crăciunului a fost un
prilej de organizarea de noi activităţi , în special pentru a duce o mică bucurie în
sufletele celor mici; cu această ocazie s-a organizat de către clasa a XII a C, sub
coordonarea prof. diriginte Băducu Georgeta o acţiune care s- a finalizat cu oferirea
unor cadouri către copii aşezământului ,, Viitorul”, din Sfântu Gheorghe, şi a
bătrânilor de la aşezământul din localitatea Balaciu acţiune la care au cotizat cu bani şi
alte clase din şcoala noastră.
Clasa aXa D sub îndrumarea prof. Roman Florina a organizat Balul
Economiştilor eveniment care s-a bucurat de un mare succes.
În timpul anului şcolar nu au fost uitate drumeţiile şi excursiile, ele fiind
organizate de către clasele a XI a D, sub coordonarea prof. diriginte Dima Florentina şi
clasa a IX a D prof. diriginte Bardac Paula.
Elevii şcolii noastre au participat la cenaclul literar Dor fără saţiu, unde au obţinut
premii şi menţiuni, iar cu ocazia sărbătoririi zilei poetului naţional Mihai Eminescu, sub
coordonarea prof. Ionescu Nicolae au realizat un moment poetic deosebit prin
prezentarea unor creaţii literare ale acestuia, creaţii ilustrate cu lucrări de grafică şi
acuarelă.
Zilele Nichita Stănescu au reprezentat un nou prilej de sărbătoare. Desfăşurate în
perioada 29- 31 martie aceste s-au concretizat într-un concurs de recitare, concurs
organizat de către prof. Văduva Ion, Popa Aurelia, Cristescu Carmen şi Ionescu
Nicolae, iar în cadrul acestora elevii liceului nostru au primit premii şi diplome. La
manifestare au mai participat profesorii director Ioniţă Sultana, Nunu Vasilica, Oprea
Daniela, Băjan Mariea.
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 incendiilor, de
securitate a muncii, teme în acest domeniu fiind cuprinse în majoritatea planificărilor la
dirigenţie. S-a desfăşurat un exerciţiu de simularea unui incendiu, exerciţiu la care a
participat toată şcoala. În cadrul ,, Săptămânii educaţiei globale” a u fost realizeze mai
multe întâlniri cu organele în drept, iar pe semestrul al doilea elevii noştri sub
îndrumarea maistrului Bratu Bănică au participat la un concurs organizat cu
susţinerea departamentului de pompieri concursul,, Cu viaţa mea apăr viaţa” atât pe
plan judeţean cât şi pe plan zonal. Tot poliţia mun. Urziceni a susţinut şi alte acţiuni în
cadrul liceului nostru, cu privire la eliminarea violenţei de pe stadioane şi din spaţiul
public. În cadrul acestei probleme a fost întocmit un plan de acţiune privind
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combaterea violenţei, acţiuni în care au fost antrenaţi cadre didactice, părinţi,
reprezentanţi ai autorităţilor locale( poliţie, primărie, preoţi).
V.Îmbunătăţirea disciplinei în şcoală.
Au fost realizate, mai multe şedinţe 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.
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.. Au fost realizate
prezentări ale ofertei şcolar de la universităţile ,,Valahia ”din Târgovişte şi Petrol şi
gaze din Ploieşti. Tot în cadrul prezentării acestor oferte s- a organizat şi ,, Festivalul
naţional al şanselor tale” unde au fost realizate acţiuni pe grupe de lucru unde au fost
implicaţi părinţii şi cadrele didactice( Bardac Paula, Băjan Maria, Dumitriu Octavia,
Oprea Daniela).

Director,
Prof. Ioniţă Sultana

Consilier educativ,
prof. Oprea Daniela
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