Școala de oriunde și de oricând. Pentru că…

Pentru că orice formă de cultură
implică efortul conștient de a dezvolta
facultăți spirituale, și unde se depune mai
mult acest efort conștient?
Pentru că orice formă de cultură reprezintă aspectele intelectuale, spirituale
ale unei civilizații, și cui îi revine misiunea de civilizare mai mult decât școlii?
Pentru că aceia care își ocupă timpul la școală ajung să posede cunoștințe
diverse din multe domenii, se îndreaptă spre alte trepte ale școlii, devin intelectuali,
își pun necontenit probleme despre toate lucrurile, după cum spunea Ibrăileanu.
Școala înseamnă deci și locul unde se pun probleme, mai simple ori mai
complexe, cu diverse încărcături, necunoscute, soluții.
Liceul ”Simion Mehedinți”?
E o școală în peisajul școlii vrâncene în care unitatea este prezentă.
La nivelul specializărilor: de la teoretic, la tehnic..
La nivelul calificărilor : de la nivelul 1 la nivelul 5.
La nivelul elevilor : de la cei care sunt admiși cu note sub 5,00 la cei admiși
cu note peste 9,00. Câtă unire, nu?!
De la cei care vor să urmeze învățământul superior, până la cei care își
asigură prin muncă sursele de trai încă din timpul cursurilor liceale…
De la cei cu religii diferite, cu ritmuri și stiluri de învățare diferite, cu valori
și pasiuni diferite, cu nefericiri și succese diferite…
La nivelul părinților: cât mai muncitori prin lume spre a le oferi copiilor o
viață mai bună, cât mai solicitanți privind implicarea școlii…
La nivelul profesorilor: cunoscători de materii și didactici, mai exigenți sau
mai toleranți, mai voluntari… E vorba de unitate…
Fiindcă e un timp pentru toate, iar acesta pare să fie pentru unitate!
Dacă ai în școală copii ai căror părinți vin din popoare diferite, culturi diferite
sau elevi care au studiat 1, 2 …8 ani în Italia, în Franța ori cine mai știe pe unde, iar
ei vin cu un bagaj de cunoștințe și de valori, clar aici vorbim de
UNITATE.Sau…unitate înseamnă și predarea disciplinelor din curriculum; îmbini
elemente din cultura europeană și mondială fie că e vorba de limbi moderne, de istorie
și geografie, de informatică și matematică...

“Undeva în Vrancea, în comuna Vidra – satul Şerbeşti, s-a întors acasă de pe
meleaguri britanice, definitiv la casa părintească
Doina Andrieş Stratton. L-a adus acasă şi pe soţul
dumneai Mike, să-şi crească în continuare copiii
în atmosfera rurală, curată şi tradiţională, cea care
pe alte meleaguri europene s-a pierdut demult.
Aici, a înfiinţat din donaţii o bibliotecă
de week end pentru copiii şi oamenii din sat,
precum şi un mini muzeu, atât cu obiecte donate,
dar mai ales cu obiectele păstrate de părinţi şi bunici de-a lungul vremii. Merită
vizitate, mai ales vara şi toamna când puteţi să staţi în aer liber şi să vă plimbaţi prin
grădina superbă”. (Alexandra Tătaru)
Pe tărâmul ştiinţelor, acolo unde concurenţa este acerbă şi gradul de dificultate al
subiectelor este ridicat, elevii noştri au unit munca cu pasiunea şi ... ştiinţa şi
creativitatea, cugetul şi simţirea, teoria şi practica, pentru a obţine performanţă
(bunăoară Andra Mocanu, Vlad Cristian Marcu, Bogdan Caproș, Marinela Dănae,
Potop Teodor).Și atunci, școala este, oriunde și oricând un mediu definit prin unitate,
in cuget si simtiri. Iar Liceul ”Simion Mehedinți” este o școală în peisajul școlii
vrâncene! Cu prețul și problematizarea inevitabile, dar incitante și constructive!

Ofertă școlarizare 2021-2022
Liceu ZI+FR
Filieră teoretică
Profil real: Matematică
–informatică – 1 clasă
(28 locuri)
Profil uman: Șiințe
sociale – 1 clasă (28
locuri) ZI + 1 clasă (28
locuri) FR
Filieră tehnologică
Profil
servicii:Economic – 1
clasă (28 locuri)

Școală profesională
Domeniul:
Turism si alimentație
Calificarea: Ospătar
chelner (1 clasă- 28
locuri)

Școală postliceală
Domeniul:
Alimentatie, Calificarea
Tehnician nutritionist –
1 clasă (28 locuri)

Oferta curriculară urmărește în anul școlar 2021-2022 să
folosească cu randament maxim resursele umane, materiale, în scopul
de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor noștri, pentru o mai bună
integrare socială, o valorizare a aptitudinilor acestora.
Datorită specificului specializărilor elevii și părinții au ales, la

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
✓ Cursuri de dans

propunerea Consiliului pentru Curriculum, opționale aparținând tutror

✓ Cursuri de informatică

ariilor curriculare, axându-ne in mare parte pe specificul claselor.

✓ Cursuri de pictură, organizate în cadrul programului realizat
cu Biblioteca de weekend

✓ Excursii tematice
✓ Vizite la Atelierele de creație
✓ Vizionarea de spectacole la Teatru, vizionarea de filme 3D
✓ Vizite la diverse case memoriale
✓ Vizita la Casa experimentelor, la Biblioteca Națională, la diverse muzee
✓ Organizarea de serbări școlare
✓ Activități dedicate cinstirii marilor evenimente istorice
✓ Organizarea Zilei școlii
✓ Organizarea Zilei Porților deschise
✓ Organizarea de proiecte la nivel local, judetean si regional

