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Raport  
privind starea învățământului  

din Liceul Tehnologic „Kós Károly” Miercurea Ciuc  
pe anul şcolar 2016-2017 

 

 

I.Obiective  

 

În anul şcolar 2016-2017 au fost urmărite următoarele obiective: 
 

- CURRICULUM 
 

1. Organizare 

 Organizarea activităţii tuturor formaţiunilor de lucru 

 Eficientizarea activităţilor comisiilor metodice, a Comisiei pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii şi a celorlalte comisii existente în şcoală 

 Organizarea evaluărilor (iniţiale,teze semestriale, simulări bacalaureat, etc)  

2. Proiectare 

 Planificarea activităţii tuturor formaţiunilor de lucru: comisii, secretariat, 

contabilitate, ateliere,  biblioteca, internate, cantina 

3. Coordonare, monitorizare 

 Coordonarea activităţii fiecărui domeniu (elevi, cadre didactice, personal 

auxiliar)  

 Planificarea vizitelor la ore si realizarea asistentelor planificate 

 



4. Control, evaluare 

 Evaluarea rezultatelor elevilor si cadrelor didactice, evaluarea activităţii 

tuturor sectoarelor de activitate, a fiecărui consiliu si a fiecărui angajat.  

 Controlul activităţii personalului didactic si a personalului auxiliar 
 

 

-RESURSE UMANE 

1. Incurajarea performanţei la elevi şi cadre didactice 

2. Monitorizarea şi diminuarea absenteismului şi a abaterilor disciplinare 

3. Realizarea unor activităţi extracurriculare atractive pentru elevi 

4. Continuarea procesului de perfecţionare a cadrelor didactice, a personalului 

didactic auxiliar si nedidactic 

 

 

- RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

      1.    Dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii 

2. Modernizarea şi întreţinerea clădirilor şi a terenurilor destinate curţii şi activităţilor 

sportive 

3. Modernizarea, reabilitarea şi dotarea celor trei ateliere şi a sălilor de clasă  

4. Creşterea veniturilor extrabugetare 

 

-PARTENERIATE SI PROGRAME  

1. Dezvoltarea parteneriatului cu toţi factorii interesaţi 

2. Organizarea de activităţi comune 

  

 

-  IMAGINE 
 

1. Promovarea imaginii scolii 

 

 

 

 

 

 



 

II. Rezultate 

 

 

Activitatea instructiv-educativă şi de management şcolar s-a desfăşurat în cursul anului 

şcolar 2016-2017 pe baza Planului Managerial şi a Planului Operaţional. 

                                                    

 
1. Măsuri organizatorice    

 

Am început anul colar 2016-2017 cu 19 clase (din care 12 clase liceale, 6 clase de  

învă ământ profesional  i o clasă de învă ământ postliceal), în total cu 509 elevi. 

Din acest an colar am avut doi colegi noi suplinitori: Gál Sándor Szabolcs, (arhitect) şi 

Dombi Dalma (psiholog). 

        De la începutul anului şcolar s-a lucrat după orarul definitiv. D-na profesoară Csonta 

Noémi Kriszta a revenit din concediul de cre tere a copilului în cursul semestrului, dar 

înlocuirea ei a fost rezolvată fără perturbarea orarului, suplinitorii fiind Kovács Kinga ( lb. 

engleza) si Dienes Zsófia (limba maghiara). 

        În timpul anului nu am avut evenimente deosebite care ar fi perturbat  procesul instructiv 

– educativ. 

 

2. Activitatea  instructiv-educativă    

 
 

Rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar :  

  La liceal zi din 335 elevi înscrişi au rămas 334, s-a retras din şcoala 1 elev,au 

abandonat şcoala 2 elevi, au plecat la altă unitate 3 și au venit de la altă unitate 5 elevi, o elevă 

a fost exmatriculată din cauza absenţelor. Au rămas repetenţi 4 elevi.  

Din cele 334 elevi au promovat 330 după cum urmează: 

      - cu note între note 5-6,99:  37 elevi,  

      - între 7-8,99: 252 elevi 

      - între notele 9-10: 41 elevi. 

În clasele cu profilul arhitectură şi design 9 elevi au fost reorientate spre învăţământ cu profil 

tehnic din cauza că au rezultatele la disciplinele de specialitate au fost sub media 6. 



                   

La şcoala profesională din 153 elevi înscrişi au abandonat şcoala 0 elevi, s-au retras din şcoala 

3 elevi, au plecat la altă unitate 1 și au venit de la altă unitate 2 elevi au rămas 151 la sfârşitul 

anului şcolar din care au rămas repetenţi 21 elevi, şi  au promovat 130: 

    -între notele 5-6,99: 56 elev,  

    -între notele 7-8,99: 73 elevi, 

    -între notele 9-10: 1 elev. 

                  

 

La şcoala postliceală din 21 elevi înscrişi au rămas 12 elevi, 9 elevi s-a retras în timpul anului 

şcolar. Din 12 elevi au promovat 12. 

 Mediile acestora sunt:  

    -între notele 8-9,99: 12 elevi 
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Elevi înscrişi 

la început de 

an şcolar 

Elevi rămaşi 

la sfâşitul 

anului şcolar 

Elevi 

promovaţi 

Promovaţi cu medii 

Neîncheiaţi 
Neşcolarizaţi/

Repetenţi 
Abandon 

 

 

5-6,99 7-8,99 9 -10 

Liceu-zi 
335 334 330 37 252 41 - 4 2 

Scoala profesională  
153 151 130 56 73 1 - 21 0 

Postliceal 
21 12 12 0 9 3 - 0 0 

Total  
509 497 472 93 334 45 - 25 0 

 



 6 



 7 

 

 

 

 

Situaţia disciplinară la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 este următoarea:  

 

 

În cursul anului școlar am avut câteva cazuri de disciplină astfel: încăierări între elevii 

şcolii, fumatul în curtea şcolii, furturi, multe absenţe nemotivate. Acestea au contribiut în 

mare măsură la scăderea notei la purtare la mai mulți elevi, iar în unele cazuri la exmatriculare 

sau corigență din cauza notei la purtare. 

Situația disciplinară la sfârșitul anului școlar este următoarea:  

 

Învăţământ liceal:   

    -abandon şcolar: 2 elevi,  

    - nota la purtare scăzută până la nota 7: 64 elevi,  

    - nota la purtare scăzută sub nota 7: 2 elevi, pentru absenţe. 

 

La şcoala profesională:  

     - abandon școlar:  0 elevi,  

    -  nota la purtare scăzută până la nota 7: 50 elevi (din cauza absenţelor), 

    - nota la purtare scăzută sub nota 7: 27 elevi, pentru absenţe. 

 

La învăţământul postliceal:   

      - s- au retras 9 elevi. 
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    În cursul anului școlar a fost monitorizat numărul absențelor motivate și nemotivate ale 

elevilor de către diriginții claselor.   

Clasa Nr. elevi 
Absențe 

motivate 

Absențe 

motivate /elev 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

nemotivate 

/elev 

IX.A 30 1776 59 310 10 

IX.B 27 1046 39 32 1 

IX.C 28 1730 62 595 21 

IX.D 30 3209 107 2312 77 

IX.E 30 2362 79 1028 34 

X.A 27 2405 89 949 35 

X.B 30 1816 61 280 9 

X.C 27 1227 45 449 17 

X.D 29 1524 53 1323 46 

X.E 23 1650 72 2252 98 

XI.A 31 2177 70 590 19 

XI.B 31 2378 77 341 11 

XI.C 24 1812 76 247 10 

XI.D 18 935 52 180 10 

XI.E 22 2094 95 579 26 

XII.A 31 1923 62 731 24 

XII.B 27 1155 43 432 16 

XII.C 23 1160 50 335 15 

 

Numărul mare de absențe nemotivate din clasele IX.D, IX.E, X.A, X.D, X.E, XI.E provine 

din absențele a câtorva elevi problemă și acelor elevi care s-au înscris și au abandonat această 

formă de învățământ.  
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Analiza rezultatelor obținute la bacalaureat 

 

Rezultatele elevilor care au participat la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 

2017 şi august-septembrie 2017 

 

Clasa 

Nr. elevi Nr. elevi 

înscriși la 

examen 

Reuşiţi Respins Neprezentat 
absolvenți 

XII.A 31 17 3 14 0 

XII.B 27 21 6 15 0 

XII.C 23 20 10 10 0 

Promotii 

anterioare 
- 30 9 19 2 

Total 81 88 28 58 2 

 

 Promovabilitatea pe nivel de școală este de 32,55 % dacă ne referim la numărul 

elevilor care s-au prezentat la examen sau 31,81 % dacă ne referim la numărul elevilor care s-

au înscris la examen. Promovabilitatea pe clase este prezentat în graficul următor:  
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Rezultatele elevilor care au obținut medii de trecere la examenul de bacalaureat:  

 

 

Clasa 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

XII.A 2 1 0 0 

XII.B 4 2 0 0 

XII.C 8 2 0 0 

Promotii 

anterioare 
8 1 0 0 

Total 22 6 0 0 
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Analiza rezultatelor pe discipline de examen:  

 

Analizând numai rezultatele elevilor care au obținut medii de trecere la examenul de 

bacalaureat, rezultatele sunt puțin mai bune:    

 

 

Clasa 
Lb. 

ro ă 

Lb. 

aghiară 
Mate ati ă Istorie 

Biologie 

vegetala 
Chimie Logica Geografie Psihologie 

XII.A 5.48 5.88 7.43 - 7.22 - - - - 

XII.B 5.8 7.29 7.1 - 7.12 - - - - 

XII.C 5.66 6.81 - 6.78 - - - 7.83 5.6 

Media: 5.65 6.66 7.27 6.78 7.17 - - 7.83 5.60 
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Am efectuat analiza rezultatelor pe discipline acelor elevi, care au fost admiși din 

disciplina respectivă, deoarece mulți candidați au fost respinși numai din una sau două 

discipline de concurs. Astfel mediile pe discipline sunt următoarele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa 
Lb. 

ro ă 

Lb. 

aghiară 
Mate ati ă Istorie 

Biologie 

vegetala 
Chimie Logica Geografie Psihologie 

XII.A 5.48 5.88 7.43 - 7.22 - - - - 

XII.B 5.5 6.84 6.57 - 6.65 - - - - 

XII.C 5.6 6.65 - 6.74 - - - 7.57 5.6 

Media: 5.53 6.46 7.00 6.74 6.94 - - 7.57 5.60 
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Dacă analizăm rezultatele tuturor elevilor care s-au prezentat la examen, putem afirma 

ferm că rezultatele la unele discipline sunt slabe, chiar foarte slabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa 
Lb. 

ro ă 

Lb. 

aghiară 
Mate ati ă Istorie 

Biologie 

vegetala 
Chimie Logica Geografie Psihologie 

XII.A 3.31 5.48 4.82 - 5.36 - - - - 

XII.B 4.62 6.46 5.28 - 5.96 -   - - 

XII.C 4.41 6.24 - 6.39 - - 6.8 6.43 5.45 

Media: 4.11 6.06 5.05 6.39 5.66 - 6.80 6.43 5.45 
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Analiza rezultatelor obținute la examenul de certificare a competențelor 

Situația elevilor participanți la examenul de certificare a competențelor de nivel 3, nivel 4 și 

nivel 5  

 

A. Nivel 3- IULIE- 2017 

Domeniu Calificare Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși Promovabilitate 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Zidar - 

pietrar-

tencuitor 

22 22 - 22 - 100% 

Dulgher -

tâmplar-

parchetar 

50 50 - 50 - 100% 

B. Nivel 4- MAI-IUNIE 2017 

Profil Calificare Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși Promovabilitate 

Tehnic 

Tehnician 
desenator 

pentru 
construcţii 
şi instalaţii 

13 13 - 13 - 100% 

Tehnic 

Tehnician 
în 

construcţii 
şi lucrări 
publice 

1 1 - 1 - 100% 

Resurse 
naturale 

şi 
protecţia 
mediului 

Tehnician 
ecolog şi 
protecţia 
calităţii 

mediului 

16 16 - 16 - 100% 
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Arte 
vizuale 

Desenator 
tehnic 
pentru 

arhitectura 
și design 

 

16 16 - 15 1 93,75 

 

C. Nivel 4- AUGUST 2016 

Profil Calificare Înscriș
i 

Prezenți Absenți Promo- 
vați 

Respinși Promovabili- 
tate 

Protecţia 

mediului 

Tehnician 

ecolog şi prot. 

calităţii med. 

8 7 - 7 - 100% 

Tehnic 

Tehnician 
desenator 

pentru 
construcţii şi 

instalaţii 

5 4 - 4 - 100% 
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Analiza activității pe domenii de activitate: 
 

         În cadrul şcolii au funcţionat următoarele comisii: reală, umană, tehnică- voca ională şi a 

diriginţilor, comisia pentru asigurarea calităţii, curriculum, perfecţionare, comisia pentru 

elaborarea schemelor orare, comisia de activitate extracurriculară, comisia pentru protecţia 

muncii, comisia pentru stabilirea burselor şcolare, comisia pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în mediul şcolar, comisia de organizarea a serviciilor pe şcoală, comisia pentru 

acorbarea alocaţiei de stat pentru copii, comisia pentru revizuire PAS şi comisia pentru 

revizuire ROI. 

 

Activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare al Calităţii   

 

 

  Anul scolar 2016-2017 

Activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare al Calităţii 

 

În anul şcolar 2016-2017 membrii comisiei C.E.A.C au realizat activităţile planificate 

pentru această perioadă: 

           1.Şedinţe CEAC, şedinţe CEAC cu noi membrii a comisiei CEAC 

           2. Precizarea rolurilor membriilor CEAC 

           3. Reactualizarea PAS-ului. 

           4. Planificarea calendaristică a actvităţilor. 

           5. Repartizarea cadrelor didactice pe observatori: director, director adjunct, responsabil 

CEAC ,cadru didactic, pentru efectuarea observării lecţiilor. În semestrul I si II personalul de 

conducere şi membrii comisiei C.E.A.C au efectuat vizite la ore (4 observatori) . Pe baza 

acestor inspecţii a fost trimis raportul de monitorizare internă la ISJHR. 

          6. Plan operational al CEAC, revizuire. 

          7. Manualul calităţii, revizuire. 
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          8. Raport de autoevaluare-RAEI PE ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

          9. Rapoarte de autoevaluare al activităţii catedrelor şi a comisiilor metodice anuale, 

pentru anul şcolar 2015-2016 

         10. Elaborare şi transmitere a Planului de înbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul 

şcolar 2016-2017 

         11. Elaborare a diferitelor tipuri de instrumente pentru evaluarea internă (autoevaluarea) 

calităţii pentru anul şcolar 2016-2017: fişe şi alte instrumente de evaluare; declaraţii de 

intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală; Chestionare pentru elevi, cadre didactice, 

directori, agenţi economici, părinţi, membrii CEAC, Rapoarte scrise; Diferite fişe de 

apreciere; Fişe de analiză a documentelor şcolii;prelucrarea datelor-( chestionare) 

12. Elaborare Strategia CEAC 

13. Regulament propriu de funcţionare al CEAC 

            14. Elaborarea Graficului anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării 

            15. Completare Bază de date a şcolii (inclusiv documentele de bază) on-line, în 

conformitate cu prevederile art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, colaborate cu 

prevederile art. 11din OUG Nr. 75/2005, privind Legea Calităţii Educaţiei 

                16. Iniţializare si completare RAEI pe anul şcolar 2016-2017 on-line, în conformitate 

cu prevederile art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, colaborate cu prevederile art. 

11 din OUG Nr. 75/2005, privind Legea Calităţii Educaţiei 

                17. Monotorizarea participării elevilor la programele de învăţare- 

                18. Monotorizarea completării cataloagelor şcolare 

              19. Urmărirea respectării procedurilor elaborate şi aprobate în anii precedenţi. 

                  20. Monotorizarea activităţii de instruire practică a elevilor şi a aspectelor legate de 

acestea 

               21. Monotorizare internă 
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Catedra umană    

 

           În semestrul întâi şi doi al acestui an şcolar membrii catedrei umane au participat la 

şedinţele lunare, la ziua metodică organizată de ISJ i au realizat activităţile planificate pentru 

această perioadă. 

La începutul anului şcolar profesorii au efectuat evaluarea elevilor, au discutat 

rezultatele şi au conceput un program special pentru elevii rămaşi în urmă. 

Membrii catedrei umane, în cadrul şedinţei din luna octombrie au analizat rezultatele 

elevilor obţinute la examenul de bacalaureat, au discutat problemele şi sarcinile profesoriilor 

cu privire la înbunătăţirea rezultatelor. Profesorii  Csonta Noémi, Gedő Mária, Nistor Rareş, 

Fülöp Éva, Tankó József au ţinut consultaţii pentru pregătirea elevilor la bacalaureat. 

 Au pregătit elevii pentru simularea bacalaureatului, rezultateleau fost analizate, iar 

apoi au început  pregătirile pentru bacalaureat. Profesorii de limba maghiară i limba română 

au participat la edin a cu direc iunea privind metodologia simulării examenului de 

bacalaureat, au discutat cu dirigin ii, au fost invita i la întrunirile cu părin ii elevilor din 

clasele terminale, au inu tconsulta ii de bacalaureat (profesorii: Molnár Levente, Nistor 

Rare , Tankó József, Tamás Zoltán, Csonta Noémi-Kriszta, Engelhardt Róbert ).  

        Profesoara Bilibok Julianna împreună cu d-na profesoară Gedő Mária a fost 

coordonatorul lucrărilor lucrările tematice de limba engleză a elevilor din clasele terminale 

pentru atestatul profesional.  

Pe 18 februarie a avutloc olimpiada de limba engleză, faza colară, iar pe 18 martie, 

faza jude eană. Elevii participan i au fost pregătite de profesoarele de limbă engleză Bilibok 

Julianna i Gedő Mária, ele au participat i la corectarea lucrărilor. Elevii care au avut cele 

mai bune rezultate din coala noastră au fost Máthé Arnold (X.A) i Marton Ervin (XI.A).  

         Profesorii diriginţi au sărbătorit Ziua lui Moş Nicolae în clasele lor. Ferencz Lilla cu 

clasa IX. C a vizitat expoziţia artistică Csontváry în Muzeul Secuiesc al Ciucului. Cu ocazia 

săptămânii „Şcoala altfel” au organizat excursii şi alte activităţi cu clasa: Ferencz Lilla cu 

clasa IX. C. o excursie tematică la Braşov. 

Cu ocazia zilelor şcolii membrii catedrei au organizat activităţi culturale şi tematice: 

Ferencz Lilla a organizat concursul de recitat poezii şi cântece de crăciun şrespectiv concursul 

de căutat comori „Pe urmele lui Kós Károly”, Fülöp Éva a realizat partea literară a 

concursului „Kós Károly”, Molnár Levente împreună cu Péter Endre, a organizat un concurs 

intitulat „Amintiri de dinainte de Revoluţia din 89” 
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Profesorii: Csonta Noémi-Kriszta, Péter Endre şi Tankó József au organizat un 

spectacol festiv cu ocazia Crăciunului. 

 Bilibok Julianna a participat la un curs pentru scrieri proiecte: Erasmus +. A întocmit 

un proiect Erasmus +, intitulat: „Motivarea elevilor în procesul de învăţare prin dezvoltarea 

cadrelor didactice”. A organizat faza şcolară a olimpiadei la limba engleză. Elevul Máté 

Arnold locul II. la faza locală. A participat la Joseni la susţinerea Lucrării de grad I. la limba 

engleză.  

  Molnár Levente a comemorat Zilele Revoluţiei din 56 cu ajutorul unui invitat care a 

fost martor ocular al evenimentelor de atunci.  

La 10 mai 2017, elevii din clasa a XI-a B,pregăti i de profesorul Molnár Levente au luat parte 

la concursul organizat de Consiliul Jude ean Harghita, „Europa ZECE...”,cuocazia 

Comemorării aderării României la UniuneaEuropeană. 

La 4 mai 2017, Molnár Levente cuelevi din clasa a IX-C a participat, cu ocazia zilelor 

Liceului Tehnologic „Kájoni János”, la concursul de studiu intitulat „Kájoni János 

polihistorul”, echipa ob inând locul patru. 

     Nistor Rareş a ţinut pregătire suplimentară pentru bacalaureat pentru clasa a XII-a B şi C. 

A ţinut ore de comunicare în limba română cu ocazia săptămânii „ Şcoala Altfel ” în diverse 

situaţii şi jocuri de rol pe diverse teme.  

 Dombi Dalma a ţinut consilieri individuale pentru elevi şi pentru părinţi. A ţinut 

cercuri metodice pentru diriginţi, consilieri pentru pedagogi. A ţinut ore de dirigenţie la 

cererea diriginţilor intitulate: „Boldogságórák”.  

 Tamás Zoltán şi Gedő Mária au ţinut ore de prezentare pentru colega debutantă 

Kovács Kinga după care au făcut şi analizarea acestor ore.  

            Engelhardt Róbert a luat parte cu direcţiunea şcolii în calitate de translator la o 

întrunire de lucru la Cottbus, Germania cu scopul de a realiza un parteneriat cu centrul de 

formare în domeniul construcţiilor Komzet pentru depunerea proiectului Erasmus+. 

 Profesoara de psihologie a inu t edin e pe diferite teme la orele de dirigen ie: educa ie 

sexuală, folosirea în siguran ă a internetului, tratarea agresivită ii, orientarea în carieră, 

dislexie, legăturile cu părin ii. A inu t edin e pentru dirigin ii i programe de corepetare  

pentru elevii cuprobleme de învă are.  

 După sfâr itul semestrului a avut loc autoevaluarea, iar apoi evaluarea de către eful 

catedrei, pe baza unor criterii de performan ă stabilite la nivelul unită ii, de învă ământ, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare, a activită ii fiecărui membru al catedrei.  
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Catedra reală  

     Comisia reală şi-a desfăşurat activitatea pe baza planului de activitate întocmit la 

începutul anului şcolar. 

Elevii din clasele a IX-a au fost testaţi  la începutul anului şcolar şi s-a constatat că ei 

ajung la liceu cu cunoştinţe de bază destul de superficiale. Grupurile de elevi sunt foarte 

neomogene din punctul de vedere al cunoştinţelor, fapt care îngreunează mult munca în astfel 

de clase. 

Au fost dezbătute rezultatele examenului de bacalaureat şi s-a întocmit un plan de 

recapitulare a materiei şi de pregătire pentru examenul din acest an şcolar la fiecare disciplină 

de bacalaureat. Profesorii care predau materie de bacalaureat au ţinut pregătiri săptămânale 

pentru elevii din clasele XII: Biró Imre, Veress Erzsébet şi Darvas Annamaria. 

Sub îndrumarea d-nei profesoare Albert Éva elevii au participat la faza pe şcoala a olimipiadei 

de protecţia mediului. Doamna profesoară s-a ocupat cu pregătirea elevului Márton Ferenc din 

clasa a XI-a B, pentru faza judeteană, respectiv naţională a olimpiadei de proecţia mediului.  

În mai 2017 doamna profesoară Albert Éva a susţinut cu succes lucrarea pentru obţinerea 

gradului didactic I. 

Doamna profesoară Albert Éva a prezentat un discurs la un simpozion despre profesia 

de profesor, organizat la Universitatea Sapientia pentru studenţi de la ELTE. 

Darvas Annamaria a participat la evaluarea lucrărilor la faza locală a olimpiadei de biologie, a 

ţinut pregătiri pentru Olimpiada de biologie, faza …..,  

În data de 2-3 iunie a avut loc concursul de biologie “Csürös István”,la care au participat 

elevii Bilibok,(IXB),Benedek Bálint(IXB) îndrumaţi de doamna profesoară Darvas 

Annamaria, şi au obţinut premiul special Lucrarea cea mai ştiinţifică. 

 

Profesoara de informatică, Kovacs Zsuzsanna a organizat un concurs TIC pentru elevii 

din şcoală.  

Cu elevii clasei a X-a C au vizitat o expoziţie şi au asistat la nişte experimente la Asociaţia 

Pro Agriculura.  

Peste 70 de elevi s-au înscris la concursul de matematică şi logică Zrinyi, la care s-au 

făcut pregătiri sub îndrumarea profesorilor de matematică Biró Imre, Sisz Lívia şi Veress 

Erzsébet. Concursul a fost organizat în data de 17 februarie 2017, unde profesorii susnumiţi 

au participat şi ca asistenţi. La festivitatea de premiere au fost invitaţi elevii Bodó Enikő din 

clasa a XI-a B (locul II), Lakatos Berényi Rajmund din clasa a XI-C (locul IV), …. 
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În 14 ianuarie 2017 a avut loc a şaptea  ediţie al concursului de matematică Saπ, organizat de 

profesorii Universităţii Sapientia din Miercurea-Ciuc. La acest concurs ne-am prezentat cu 

două echipe din şcoala noastră, cu elevi din clasele XI şi XII, îndrumaţi de profesorii Biró 

Imre şi Veress Erzsébet . Eleva Onodi Henrietta a obţinut admitere la facultate pe baza locului 

II obţinut la acest concurs. 

Domnul profesor Biró Imre participă în fiecare an la traducerea subiectelor pentru 

examenele nationale. (clasa a VI-a, clasa a VIII-a, bacalaureat). 

Fiecare membru al catedrei a participat la consfătuirile metodice organizate de ISJ HR.  

   

 
 

Catedra tehnică și vocațională 

 

Intruniri consfătuiri  

 S-au organizat mai multe întruniri şi consfătuiri, cu efectiv variabil de participanţi în funcţie 

de tema dezbătută. Temele dezbătute au fost:  

    -rezultatele anului şcolar precedent d.p.v. al elevilor  

    -rezultatele activităţii comisiei metodice tehnice  

    -nivelul de pregătire generală a elevilor din clasele a IX -a  

   -discutarea conţinutului Planurilor calendaristice şi verificarea lor după întocmire, mai ales 

la clasele a IX-a ( Albert  Gyöngyi). 

    -alcătuirea testelor pt. diferite clase şi niveluri  

    -rezultatele testelor şi oportunitatea lor, păreri, discuţii                                                                                                               

    -pregătirea elevilor pentru diferite concursuri, olimpiade tehnice, 

    - tematica olimpiadelor, păreri despre conţinutul lor            

 -Stabilirea structurii i con inutului subiectelor pentru lucrările de atestat profesional, de 

verificare a competenţelor pentru clasele profesionale cu specializârile zidar-pietrar- tencuitor, 

dulgher- tămplar-parchetar respectiv la clasele a XII-a afişarea lor la avizierul şcolii. 

-Intreţinerea diferitelor afişe tematice din coală,( Albert  Gyöngyi, Lapohos Anna-Mária). 

-Discutarea noutăţilor apărute cu privire cu examenele de atestat profesional la clasele de 

liceu şi clasele profesionale de 3 ani.   

-Organizarea  aprovizionării cu materiale necesare a atelierelor şcolii cu materiale necesare 

pentru exercitarea temelor practice alese din probele propuse pentru examenul de verificare a 

competenţelor profesionale la nivelul III de specializare.                                                                           

   -Importanţa anexei pedagogice la clasele profesionale, întocmirea şi completarea lor.                                                                                                                            
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   -Informări despre cursurile de perfecţionare, conferinţe în domeniul construcţiilor.   

   -Participarea la cercurile metodice organizate de Inspectoratul Judeţean Şcolar din timpul 

anului şcolar.    

  

 Activităţi  

  

Doamnul profesor Kutas Attila  cu  Doamna profesoară Tamás Krisztina-Melinda au întocmit  

orarul şcolii şi au efectuat modificările apărute pe parcurs care nu au fost puţine.  Orele de 

specialitate sunt  predate de cadre specializate în domeniu . 

Maiştrii instructori au reuşit să încheie contracte cu agen ii economici, deci am reuşit în mare 

parte să rezolvăm practica pe şantier necesară însuşirii competenţelor şi deprinderilor necesare 

însuşirii meseriei.pentru elevi. 

Maiştrii instructori au participat cu elevii practicanţi la diferite lucrări de renovări din 

clădirea şcolii sau din clădirile internatului şi  au efectuat lucrări de reamenajare a atelierul 

şcolii. Domnul maistru, Szentes Gyula a menţionat că a realizat beneficii cu elevii 

practicanţi la operatori economici în valoare de 3500 ron.(GERKOMELEKTRO KFT-

3000RON, IMPRESS KFT-100RON, TOUR GAZ KFT-200RON, MIKROINSTAL KFT-

100RON, CSISZER ANDRAS I.I.-100RON,DEAK CSABA I.I.-50RON). 

Am alcătuit subiectele şi am comunicat temele de proiect pentru anii terminali la liceu 

respectiv perioadele de examene pentru fiecare clasă vizată.  (Albert Gyöngyi, András 

Rita, György Zoltán, Kutas Attila, Márton Ildikó, Pálfi Géza,  Székely Bernadett,Székely 

Szabolcs  ). Am organizat desfăşurarea acestor probe de examen. 

 Albert Gyöngyi a organizat etapa şcolară a olimpiadei din domeniul construcţiilor, 

respectiv a protecţiei  mediului şi participă la etapa judeţeană elevii Dobos László 

clasa a XII.A, Szász Attila clasa a XI-a A din domeniul construcţiilor respectiv Onodi 

Henrietta din clasa a XIIB şi Márton Ferenc din clasa a XIB.  

 Elevul Dobos László din clasa a XII-a a obţinut locul I.la olimpiada naţională de 

construcţii, iar Szász Attila locul V. 

Elevii au fost însoţiţi la Olimpiadele Naţionale de construcţii şi protecţia mediului doamna 

profesoară Darvas Anna-Maria la protecţia mediului,la Baia Mare domnul profesor Pálfi Géza   

la   desenatori pentru Construcţii la Buzău.  

 La organizare, alcătuire subiecte şi corectare au participat profesorii Albert Gyöngyi, 

Kutas Attila, Pálfi Géza, Lapohos Anna-Mária, Székely Bernadett, Darvas Annamária, 

Albert Éva. 
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 Am pregătit elevii pentru aceste concursuri,(Albert Gyöngyi, Kutas Attila, Pálfi Géza, 

Tamás Krisztina-Melinda, Albert Éva, Darvas Annamária, Lapohos Anna-Mária, 

Székely Bernadett.)  

-Doamna profesoară Darvas Anna-Mária a participat la evaluarea lucrărilor  de la concursul 

de biologie. 

 La XXIII Nemzetközi Építész Diákkonferencia  de la  Veszprémi Szakképzési 

Centrum (VSZC) Táncsics Mihály Szakgimnázium, Szakközépiskoláj és Kollégium 

din data de 7-9 apr.2017 Benkő Éva a pregăti elevii selecţionaţi şi au fostînsoţiţi de D.-

na profesoară Ferencz Bernadett şi Márton Ildikó. Au participat elevii Olti Angyalka, 

Szopos Kinga, Szász Attila, László Ildikó şi au obţinut locul III. 

Pentru proiectul enunţat de Porta Speciosa Egyesület cu tema Kapu-Kép-Környezetemből II. 

Se va ocupa d-na profesoară Márton Ildikó cu elevi selecţionaţi din clasele a XI-a C. 

 Pentru concursul Szakmasztár din Ungaria faza regională profesorii şi maiştrii de la 

clasele XID şi XIE cu îndrumarea d-nei Albert Gyöngyi  au selectat şi pregătit elevi 

(6) pentru acest concurs pentru meseriile de, Zidar-pietrar-tencuitor respectiv dulgher-

tâmplar-parchetar după cum urmeză,  Pálfi Géza, Székely Szabolcs, Szentes Csaba-

LSzigyártó Mihály, Szigyártó Attila.  

Concursul a avut loc la Odorheiu Secuiesc pe data 14. 01. 2017 şi s-au calificat pentru 

următoarea fază elevii Udvari Bálint şi Both Zoltán din clasa XIE, dulgher tâmplar-parchetar. 

Au fost însoţiţi la concurs de d.-nul profesor Székely Szabolcs.  

La faza următoare de la Göd din Ungaria în martie au fost însoţiţi de domnii profesori Pálfi 

Géza şi Molnár Levente . 

La faza finală au participat maiştrii, Szentes Csaba şi Szigyartó Mihály cu elevi din clasa a 

XI-a D şi E ca vizitatori invitaţi. 

 Doamna profesoară,  Székely Bernadett a participat cu elevi la concursul TUDEK pe 

data de 2-4 dec. 2016 de la Tg. Secuiesc.  

A participat cu elevi la concursul „Teleki virág”din Sovata cu elevii Sántha Emese şi 

Csutak Gabriella din clasa XB. 

Eleva Salamon Emese din clasa XB, îndrumată de doamna profesoară cu lucrarea 

Ivóvízek elemzése mikrobiológiai szempontból la concursul „Gábor Dénes 

Tanulmányi ösztöndíj”a obţinut premiu special. 

 -Doamna profesoară   Márton Ildikó a coordonat lucrarea elevului Szőcs Károly din 

clasa XIC pentru proiectul NIVA Milano - expoziţie intenatională de arte. A participat 

la elaborarea diferitelor proiecte. Rezultatul unei astfel de participări este executarea 
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dulapulirilor din sala 12 şi 20 respectiv vopsirea lor cu motive tradiţionale. A organizat 

expoziţii la Sibiu şi în incinta şcolii.  

 Eleva Onodi Henrietta din clasa a XII-a B sub îndrumarea d-nei director adjunct 

Lapohos Anna- Mária a efectuat o cercetare cu tema „Liliecii din pe tera Sugău”. 

Lucrarea a fost trimisă la Concursul de eseuri tiin ifice la Budapesta, unde a fost 

premiat cu locul II i a fost prezentată la Concursul de postere tiin ifice la Academia 

tiin ifică Maghiară din Budapesta, unde a ob inut tot premiul II.                                            

 Am organizat diferite activităţi de a stimula interesul elevilor faţă de specializarea lor 

şi educarea lor în diferite situaţii reale de viaţă. 

-Am organizat (Albert Gyöngyi) vizita de materiale noi şi clasice la Dedeman şi am participat 

la prezentări din partea reprezentantului firmei, fost elev al şcolii noastre Tamás Csaba, cine 

aprezentat materiale noi şi clasice grupate după interesul fiecărei specializări prezente la 

expunere în magazin. Am fost la acest eveniment cu clasele IX.E,-zidari şi dulgheri, XA,XIA 

-desenatori profesorii  Albert Gyöngyi şi  Kutas Attila. 

-Doamna profesoară Ferencz Bernadett a organizat expoziţii cum ar fii; Expoziţia de Bun 

venit de la deschiderea anului şcolar din lucrările elevilor din clasa XC,sau  prgătit şi au 

participat la diferite proiecte cum ar fi cea de împodobire a clasei XC, proiectul de arte 

plastice Szülőföldem Erdély, proiectul foto Székely kapuk és motivumok respectiv proiectul 

enunţat de episcopia din Albă Iulia. La proiectul concurs foto enunţat de Consiliul Judeţean 

Harghita cu denumirea ” Agriculture our life/roots” din 27 martie cu elevii Bakó Ottó,Sántha 

Szabolcs, Bilibók Alpár din clasa XC. Au obţinut menţiune. Cultele din Ardeal au enunţat 

proiectul “Concurs de creativitate”, care sa desfăşurat la Tg. Mureş pe data de 7-8 aprilie, 

unde la secţiunea desen elevul Székely Hunor Csaba din clasa IXC a ob-inut locul I, elevul 

Sántha Szabolcs din clasa XC locul I,respectiv eleva Péter Bernadett din clasa XIC locul III. 

La concursul naţional „Dincolo de cuvinte rostite „eleva Kósa Adrienn-Mária din clasa IXC a 

obţinut locul I, iar , elevul Sántha Szabolcs din clasa XC locul III.(apr.2) 

Un grup de elevi di clasa a XC (Ábrahám Norbert, Barta István, Barta Norbert, Farkas József, 

Miska Hunor, Kiss Róbert, Sántha Szabolcs) la concursul Naţional „Mascota Snac”-Salvatorii 

viitorului au obţinut locul II.(20 apr.) 

-La concursul de desen şi pictură de la Cluj- Locul meu natal Ardealul/Szülőföldem Erdély-

Szilágysági brangolások( 5mai) au participat elevii Kósa Adrienn-Mária din clasa IXC,Csibi 

Erik Richárd şi Domokos Alpár din clasa XC. 

-Tineretul şi Europa-Patrimoniul construit era o prezentare la Consiliul judeţean pe data de 

9mai unde doamna profesoară Ferencz Bernadett a participat cu elevii claselor X.C şi XI.C 
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La concursul de mozaic din capace cu titlul ”Kupakart pályázat”din 11 mai clasa XC s-a 

clasat pe locul I.   

-La concursul Kontraszt enunţat de Universitatea Creştină Partium din 4aprilie au participat 

elevii:Molnár Réka, Bors Anita, Sántha Szabolcs, Nagy Ágota din clasa XC respectiv 

Temérdek Ajnácska, Péter János şi Kósa Adrienn-Mária din clasa IXC. 

Doamna profesoară Ferencz Bernadett a organizat expoziţii din lucrările elevilor din clasa XC 

şi XI.C în sala festivă şi în săli de clase împreună cu domnul profesor Gál Sándor Szabolcs. 

  A participat cu elevii claselor IXC(18iunie), XC(19-21iunie)la Băile Homorod la tabăra de 

arte.La această tabără au participat şi profesorii Gergely Miklós Csaba şi Gál Sándor 

Szabolcs. 

-Doamna profesoară Székely Bernadett a organizat un proiect şi expoziţie foto cu tema 

„Natura vie”. A organizat cu clasa XC o expoziţie la sală „Totemek”în colaborare cu  doamna 

profesoară Ferencz Bernadett. 

-D-l profesor Gál Sándor Szabolcs a organizat concursul şi expoziţia Pálcika Designe în 

colaborare cu d-na profesoară Gedő Mária. 

-Doa a profesoară Fere z Ber adett a orga izat e poziţiile Porţi u lasa IXC şi Arta 

populară-montaj foto cu clasa XIC. 

 -A  vizitat lădirile i porta te di  pu t de vedere arhite tural şi istori  al oraşului at t u 

clase profesionale t şi de liceu.(Albert Gyöngyi, Tamás Krisztina-Melinda, Márton Ildikó)sau 

alte oraşe, a Braşovul(Albert Éva, Darvas Anna-Mária , Ferencz Bernadett, Kutas Attila, 

Székely Bernadett,) 

-Doa a profesoară  Tamás Krisztina-Melinda, domnul profesor  Pálfi Géza a executat 

ateriale de o strative pe tru lasele de i stalaţii respe tiv de dulgheri şi o stru ţii. 

- Doa a profesoară Albert Gyöngyi  î preu ă u doa a profesoară  Tamás Krisztina-

Melinda au al ătuit su ie te pe tru o urs şi au ore tat lu rările elevilor pentru clasa a IX-

a de la profilul de i stalaţii tehnico-sa itare şi gaze . 

Doa a profesoară Albert Gyöngyi  a organizat şi ţi ut ore de re uperarea pe tru elevi di  

clasa XA. 

Maistrul Szentes Gyula şi profesorii Albert Gyöngyi, Tamás Krisztina-Melinda  am organizat 

practica unor elvi cu deficienţe de acomodare. 

-Am organizat pentru clasele a VIII-a un concurs de construire poduri din 

deşeuri.Organizatorul principal fiind Kutas Attila. Au participat la organizarea şi desfăşurarea 
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concursului  Albert Gyöngyi, Tamás Krisztina-Melinda, Márton Ildikó, Székely Szabolcs şi 

conducerea şcolii. 

Albert Gyöngyi a organizat examenele de verificare a competenţelor profesionale de nivel III 

de calificare. Am participat la traducerea subiectelor pentru examenul de definitivare pentru 

ingineri constructori. 

Albert Gyöngyi a corectat lucrări pentru  suplinitori,împreună cu domnul profesor  Kutas 

Attila. Albert Gyöngyi a fost în vizite la orele colegilor pentru diferite 

evenimente.(CEAC,titularizare,preinspecţie pentru gradul II.şi schimb de experienţă). 

         Albert Gyöngyi a luat parte cu direcţiunea şcolii la întocmirea proiectului Erasmus+, 

partea profesională (Cottbus, Germania cu scopul de a realiza un parteneriat cu centrul de 

formare în domeniul construcţiilor Komzet). 

Albert Gyöngyi  a participat la alcătuirea curriculumului de clasa aX-a pentru calificarea 

dulgher-tîmplar-parchetar şi a participat la analiza dosarelor de gradaţie de merit la sediul 

ISJHR. 

În săptămâna Şcoala altfel am vizionat PPT-uri alcătuite de Albert Gyöngyi    cu tema Case 

din stâncă, Case săpate în stâncă, Case experimentale cu clasele IXA, XD,IXD. 

În această perioadă au prezentat filme educative de specialitate pentru elevi şi profesorii, 

Kutas Attila,Tamás Krisztina-Melinda, Albert Éva... 

Domnul maistru instructor Szentes Gyula cu clasa XD instalaţii în construcţii a fost să viziteze 

sitemul, reţeaua exterioară de apă a oraşului. 

 În zilele dedicate lui Kós Károly din decembrie 2016 membrii catedrei au organizat 

diferite activităţi educative. 

-Membrii catedrei tehnice-construcţii cu sprijinul Doamnei profesoare Fűlöp Éva au organizat 

şi evaluat „concursul  Kós Károly”(Albert Gyöngyi şi  Kutas Attila, Benkő Éva,Székely 

Szabolcs respectiv D-l director Szén János). Am fost sprijiniţi în activitatea de evaluare de 

fosta colegă Antal Ildikó. 

Am participat la zilele metodice organizate de ministerul educaţiei(teleconferinţă, Albert 

Gyöngyi) şi de ISJ harghita(profesorii şi maiştri catedrei). 

 

Comisia metodică a diriginţilor 

 
La începutul anului şcolar s-a stabilit planul educativ pentru comisia metodică a 

diriginţilor, care a fost discutat şi aprobat de membrii comisiei.  Temele principale sunt: 
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învă area învă ării, toleran ă, probleme de purtare, dificultă i de învă are, jocuri tematice în 

timpul orelor de dirigin ie, programul ,,Oră de fericire,, etc. 

În timpul anului fiecare diriginte a pregătit la timp planificările de orientare şi 

consiliere, a ţinut -conform termenilor- şedinţele cu părinţi. Diriginţii au ţinut permanent 

legătura cu părinţii prin telefon. Dacă a fost necesar, părinţii au fost chemaţi la şcoală. Fiecare 

diriginte a trimis înştiinţare prin poştă pentru părinţii sau tutorii legali ai elevilor a căror  notă 

la purtare a fost scăzută sau au rămas corigenţi la una sau mai multe materii. 

Profesorii şi diriginţii au ţinut şedinţe de consiliere discutând problemele ivite la 

învăţătură, din cauza absenţelor,  purtarea necorespunzătoare a unor elevi,  şi alte cazuri 

dificile.  Dirigin ii au avut materiale auxiliare la îndemănă, precum filme, căr i, teste pentru a 

folosi la orele de dirigen ie. 

Profesorii diriginţi au o relaţie foarte bună cu psihologul şcolii Dombi Dalma, se ajută 

reciproc la problemele ivite.  

Dirigin ii claselor IX.A, IX.B, X.A, X.B, XII.A i XII.B au participat la programul 

,,Oră de fericire,, prin care în fiecare lună sunt inute ore tematice legate de fericire, împreună 

cu psiholog. 

În clasele IX-a diriginţii cu ajutorul psihologului şcolii au organizat activitîţi de 

„teambuilding” pentru dezvoltarea favorabilă a comunităţii clasei. 

La orele de dirigenţie au fost chemaţi invitaţi, precum psihologul şcolii i reprezentan i 

de la Caritas. 

În cooperare cu Caritas au fost ţinute activitati de educare psihosexuala în mai multe 

clase (IX., X., XI., XII) 

În zilele ,, coala altfel,, au fost organizate diferite programe cu ajutorul psihologului, 

precum : teambuilding, prevenirea consumului de alcool i igări, învă area învă ării, toleran ă. 

In zilele Kós Karoly diriginţii au participat împreună cu clasele lor la diferite programe 

organizate pentru elevi. 

   În semestrul II. temele principale ale comisiei metodice au fost: învă area învă ării, 

toleran ă, probleme de purtare, dificultă i de învă are, jocuri tematice în timpul orelor de 

dirigin ie, programul ,, Oră de fericire,, etc. 

Dirigin ii au primit materiale i informa ii referitoare la fiecare temă prezentată în 

planul educativ al comisiei. Au primit diferite jocuri, pe care pot folosi în timpul orelor de 

dirigin ie. A fost prezentat un material nou pe tema Consilierea carierei pe care le pot folosi 

dirigin ii fără ajutorul psihologului.   

Au primit o prezentare ppt. Învă area învă ării, pe care dirigin ii pot folosi în clasă. 
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Diriginţii au ţinut permanent legătura cu părinţi prin telefon şi prin vizite la domiciliu. 

Dacă a fost necesar, părinţii au fost chemaţi la şcoală. Fiecare diriginte a trimis înştiinţare prin 

poştă pentru părinţii sau tutorii legali ai elevilor a căror  notă la purtare a fost scăzută sau au 

rămas corigenţi la una sau mai multe materii. 

Profesorii şi diriginţii au ţinut şedinţe de consiliere discutând problemele ivite la 

învăţătură, din cauza absenţelor,  purtarea necorespunzătoare a unor elevi,  şi alte cazuri 

dificile.  Dirigin ii au avut materiale auxiliare la îndemănă, precum filme, căr i, teste pentru a 

folosi la orele de dirigen ie. 

Profesorii diriginţi au o relaţie foarte bună cu psihologul şcolii Dombi Dalma, se ajută 

reciproc la problemele ivite.  

Dirigin ii claselor IX.A, IX.B, X.A, X.B, XII.A i XII.B au participat la programul 

,,Oră de fericire,, prin care în fiecare lună sunt inute ore tematice legate de fericire, împreună 

cu psiholog. 

În clasele IX. B, IX.C, X.D, IX.D la invita ia diriginţiilor, psihologului şcolii a 

organizat activităţi de „educa ie sexuală”. 

În clasa IX.D a început un program pentru reyolvarea conflictelor apărute în clasă. 

La orele de dirigenţie au fost chemaţi invitaţi, precum psihologul şcolii i reprezentan i 

de la Caritas. 

În cooperare cu Caritas au fost ţinute activitati de educare psihosexuala în mai multe 

clase (IX., X., XI., XII) i discu ii pe tema: Violen ă în familie. 

 

Consiliul elevilor   

 

De la începutul anului colar  2016-2017 Consiliul Elevilor are 9 membri noi, anume 

András Bernadett, Imre Nóra, Kósa Andrea, Boga Ervin, Szabó János, Mihók Szabolcs, 

Demeter Dorottya, Koncz Tünde, Fekete Renáta a IX-a A, B, C,  XI-a A.  

Consiliul Elevilor din coala noastră se mândre te cu numeroase activită i organizate 

în acest semestru. Cu ocazia acestor activită i extracuriculare membrii consiliului reu esc să-

i dovedească calită ile atât profesorilor, cît i colegilor.  

Acordăm mare importan ă faptului, că Consiliul Elevilor face parte activ din 

activită ile Consiliului din Ciuc, respectiv din programele acestuia. În acela i timp colaborăm 

i cu alte ONG-uri din zona respectivă, spre exemplu HADIT, EMI, atât ca i participan i, cît 

i ca organizatori. 
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PROGRAME ÎN SEMESTRUL I.: 

- Deschiderea anului colar – 12 septembrie – inerea unei mici prezentări elevilor de 

clasa a 9-a, recep ie. 

- Recrutare – 15 septembrie – La începutul fiecărui an colar încearcă să recruteze noi 

membri. Începând de acest an recrutarea s-a făcut pe baza unor probe, prin cadrul 

cărora cei noi au trebuit să organizeze i să prezinte ni te activită i, ex. Karaoke, seară 

de film, seară de dans, carnaval etc... Cu această ocazie  pe parcursul prezentării celor 

interesa i servesc ceai i oferă o mică prezentare a organiza iei. 

- Ziua Consiliului KosDT - am petrecut toată ziua organizând zilele colii, am preparat 

pizza i ceai - 18 octombrie 

- Am participat la activitatea na ională Săptămâna Legumelor i a Fructelor 

- Zilele Şcolii – 14-16. decembrie – Reprezentan ii consiliului elevilor,  Barabási 

Roland-Csaba si Kovács Attila au luat parte la deschiderea festivă a Zilelor colii, 

Zilele Kós Károly. Cu această ocazie Consiliul elevilor a organizat concurs de ah, 

moară i cubul lui Rubik; La concursuri au fost mul i participan i, celor mai buni fiind 

acordate premii. În afară de cele men ionate au organizat o oră de patinaj pe patinoarul 

Vákár Lajos cu ajutorul domnilor profesori Biró Imre si Szígyártó Mihály; trei ore de 

înot la Csíki Csobbanó cu ajutorul d-lui profesor Tamás Zoltán; concurs de ping-pong 

cu ajutorul d-lui profesor Tankó József, Casino Las Vegas, campionat floorball, 

concurs gastronomic, concurs de logică, căutarea comorilor, arhitectura ora ului 

Miercurea Ciuc, concurs de jocuri video Counterstrike i League of Legends. Am 

văzut expozi ii din lucrările elevilor de la clasele de arhitectură i design, expozi ie de 

obiecte din era comunistă i am confec ionat ornamente pentru pomul de crăciun. La 

fiecare concurs au fost repartiza i membrii consiliului elevilor ca asisten i ai 

profesorilor.   

- Trebuie menţionat că pe parcursul semestrului s-a organizat în fiecare săptămână 

întâlnirea regulară a consiliului. Întâlnirile are loc în fiecare zi de joi dar pe lângă 

aceste întâlniri Consiliul a fost convocat de fiecare dată când a fost nevoie. Membrii 

consliului elevilor au inut legătura i au participat la întrunirile consiliului oră ean al 

elevilor CSÍKI DT al cărui pre edinte i vicepre edinte sunt Demeter Dorottya i 

respectiv Mihok Szabolcs din coala noastră din clasa a IX-a C. 

- Consiliul elevilor are i un website unde pot fi văzute atât pozele cu toate activită ile 

Consiliului cât i lista membrilor.  
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- În concluzie putem să constatăm că Consiliul Elevilor „Kós DT” este o comunitate 

activă, responsabilă şi unită, care prin activitatea sa a contribuit la succesul 

evenimentelor din viaţa şcolii din acest an şcolar şi la activitatea căruia direcţiunea 

şcolii poate conta şi în continuare.  

PROGRAMELE SEMESTRULUI II.: 

- Seară de Film  –  10 martie. Au fost proiectate filme în trei categorii: acţiune, horror şi 

comedie. În timpul filmării au fost servi i ceai şi popcorn.  

- Seară de dans la sala festivă a colii pentru membrii consiliului elevilor i proiectarea 

filmului cu titlul: Viața lui Brian - 25 martie 

- Încondeierea ouălelor de pa ti cu membrii consiliului elevilor - 13 aprilie 

- Înot cu membrii consiliului elevilor la Csíki Csobbanó - 7 mai. 

- Seară de dans la sala festivă a colii - 21 mai 

      Trebuie menţionat că pe parcursul anului şcolar s-a organizat în fiecare săptămână 

întâlnirea regulară a consiliului. Întâlnirile au avut loc în fiecare zi de miercuri dar pe lângă 

aceste întâlniri Consiliul a fost convocat de fiecare dată când a fost nevoie. Membrii 

consliului elevilor au inut legătura i au participat la întrunirile consiliului oră ean al elevilor 

CSÍKI DT i au ajutat la organizarea unor activită i, spre exemplu balul bobocilor (Városi 

gólyabál) 

       Consiliul elevilor are i un website unde pot fi văzute atât pozele cu toate activită ile 

Consiliului cât i lista membrilor.  

      În concluzie putem să constatăm că Consiliul Elevilor „Kós DT” este o comunitate activă, 

responsabilă şi unită, care prin activitatea sa a contribuit la succesul evenimentelor din viaţa 

şcolii din acest an şcolar şi la activitatea căruia direcţiunea şcolii poate conta şi în continuare.  

Internatul şcolii   
 
         Internatele pentru elevi sunt unităţi social-educative, care sunt organizate şi funcţionează 

pe lângă instituţiile şcolare, cu scopul de a asigura elevilor condiţii corespunzătoare de cazare, 

studiu şi educaţie. 

         Incepând cu 1 octombrie 2016 s-au mutat în internatul liceului 43 elevi ceangăi, ei 

ocupând etajul 3 şi 4 al internatului de băieţi.  

         Internatele funcţionează pe baza Regulamentului de Ordine Interioară (ROI) emis de 

către direcţiunea instituţiei de învăţământ de care aparţin după analiza şi propunerile 
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Comitetului de Internat format din 10 membrii, liber ales la începutul fiecărui an şcolar de 

către elevii din cele două internate. 

          Activitatea eleviilor din internat se desfăşoară conform programului zilnic, care face 

parte din ROI şi care cuprinde întreaga activitate al unui elev de la deşteptarea de la ora 06.00 

şi până la stingerea de la ora 22.00. Aici este inclusă şi programul de meditaţie după masă de 

la ora 16.00 până la ora 19.00, unde elevii au posibilitatea să înveţe şi să se pregătească pentru 

a doua zi de şcoală.  

        În cadrul activităţiilor cultural-educative şi sportive se organizează sub îndrumarea şi 

supravegherea pedagogiilor şi cu sprijinul direcţiunii şcolii, următoarele activităţi: 

- Balul Bobocilor- organizat în fiecare toamnă de către elevii din cele două internate 

(fete şi băieţi), 

- Serbarea Pomului de Iarnă şi a Crăciunului, cu un spectacol organizat in sala festivă al 

liceului 

      Aceste activităţi care se organizează în timpul liber al eleviilor internişti fac parte din 

programul cultura-artistic din cadrul ROI, având menirea de a dispersa monotonia din 

internat, contribuind la petrecerea timpului liber în mod plăcut şi folositor cu rol în 

socializarea şi închegarea vieţii de comunitate în internat. 

     Periodic se poartă discuţii colective cu elevii internişti, tema principală fiind efectele 

negative şi dependenţa provocată de fumat, consumarea de băuturi alcoolice sau a drogurilor 

de orce fel, impactul pe care au acestete substanţe asupra sănătăţii, modalităţile de prevenire. 

     Ocazional purtăm discuţii despre regurile de etică si bunele maniere, politeţe şi buna 

purtare în familie, internat, şcoală şi societate. Deasemenea se discută şi cazurile de abateri 

disciplinare şi absenţele nemotivate, dacă abaterea este gravă sunt înştiinţaţi părinţii, 

dirigintele şi directorii liceului, aceste cazuri sunt analizate şi aduse la cunoştiinţa colectivului 

din internat. 

     Toate aceste activităţi şi discuţii servesc la educarea eleviilor din internat, internatul fiind 

al doilea cămin pentru ei, cu nădejdea că vor păşi în viaţă cu o gândire sănătoasă, bine 

pregătiţi profesional şi moral, capabili să înfrunte greutătile vieţii, iar perioada din viaţă cât au 

fost elevi şi internişti să le trezească mereu amintiri plăcute. 

.                        

                                        Perfecţionarea cadrelor didactice    

 
Szén János:   

    Conferin a Tehnologia modernă în educa ie ( 24 noi 2016., CCD) 

Lapohos Anna Mária: 
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    Dezvoltarea competenţelor IT - 100 ore, 25 credite ( noiembrie 2016- martie 2017, CCD) 

    Conferin a Tehnologia modernă în educa ie ( 24 noi 2016., CCD) 

Bilibok Julianna:  

   Curs scriere proiect Erasmus (11-13 noiembrie, 2016) 

   Conferin a Tehnologia modernă în educa ie ( 24 noi 2016., CCD)    

   Curs on-line:”Future Classroom Scenarios”, Teachers Academy (9 ian.-26 febr.2017) 

   Informatică interactivă ( 31 martie-2 apr.CCD , 20 ore) 

   Aplicaţii online in procesul de predare-învăţare a limbilor moderne (4 apr.2017, CCD 6 ore) 

   Săptămâna jocului – A játék hete (10-14 iulie 2017, CCD) 

   Metode digitale şi interactive în procesul de predare-învăţare (13-18 aug.Balatonszemes 

2017)   

Becze Zoltán: Perfecţionare anuală la Societatea Economică Maghiară din Romînia (RMKT) 

dela Cluj în aprilie 

Csonta Noémi Kriszta:  

   Perspective noi în predarea limbii şi literaturii maghiare (Módszertani továbbképzés, 19-21  

apr.2017, CCD, 24 ore) 

  Metode digitale şi interactive în procesul de predare-învăţare (13-18 aug.Balatonszemes 

2017)   

Dombi Dalma: Curs “Boldogságóra”   (Targu Secuiesc, 21-22 ian. 2017) 

Engelhardt Róbert: Însuşirea folosirii  tablei interactive  (sept-noi 2016)   

 Ferencz Lilla: Perspective noi în predarea limbii şi literaturii maghiare (Módszertani 

továbbképzés, 19-21  apr.2017, CCD, 24 ore) 

Fülöp Éva: Perspective noi în predarea limbii şi literaturii maghiare (Módszertani 

továbbképzés, 19-21 apr.2017, CCD, 24 ore)   

   Saptamăna jocului – A játék hete (10-14 iulie 2017, CCD) 

Gedő Mária: Predarea lucrării gr. I              

Kovács Zsuzsa: Profesorul modern- Metode noi în educaţie (CCD, primul semestru) 

Nistor Rareş:  Curs de evaluator pentru examenele naţionale (CCD  

Pálfi Géza: Dezvoltare rurale – masterat (in curs) 

Péter Endre: Tehetséggondozás (19-24 aug. Debrecen, 30 ore) 

Tamás Zoltán: Predarea lucrării gr. I              

Tankó József: Academia de Muzica, Gh. Dima – in curs 
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 Planul de şcolarizare   

 

În acest an am reu it să realizăm planul de şcolarizare în totalitate. Am realizat în 

totalitate sase clase începătoare: trei clase de liceu, una în domeniul construcţiilor (IX A) una 

de protecţia mediului (IX.B), una de arhitectură şi design (IX.C), i două clase de coală 

profesională de trei ani: o clasă instalator instalaţii technico-sanitare şi de gaze, respectiv o 

clasă cu dubla specializare: zidar-pietrar-tencuitor si dulgher-tamplar-parchetar, toate clasele 

cu efectiv maxim, Am reu it să realizăm clasa de postliceal cu specializarea de tehnician 

cadastru funciar-topograf. 

 

 Activităţiile tehnico-instructive 

 

Întreaga perioadă de practică a fost acoperită cu activităţi în meserie. 

Clasele începătoare de şcoală profesională au efectuat practica în atelierele şcolii, iar 

clasele mai mari pe şantiere,  la firme particulare pe baza contractelor. 

Nr.crt. Denumirea organizaţiei partenere Localitatea Persoana de 
contact  

1. SC BαP CONINT SRL Miercurea Ciuc Bako Bela 
2. SC EURO NET SRL  Miercurea Ciuc Boldizsar Tibor 
3. PFA RAVASZ BENEDEK Sancraieni Ravasz Benedek 
4. SC EROS BETON Miercurea Ciuc Bariu Dan 
5. I I FUZI LEVENTE Miercurea Ciuc Fuzi Levente 
6. SC MIKROINSTAL SRL Lunca de sus Bors Karoly 

7. SC IMPREST SRL Miercurea Ciuc Imre Kalman 

8. SC. FORREST HOUSE GROUP SRL Miercurea Ciuc Molnar Andras 
9. SC TOUR GAZ SRL Miercurea Ciuc Szocs Csaba 
10. I I CSISZER ANDRAS Lunca de Sus Csiszer Andras 

11. SC GOSCOM SA Miercurea Ciuc Fekete Ana 

12. SC KUTADEM BAU SRL Miercurea Ciuc Kutas Attila 
13. SC SERVGAZ SRL Miercurea Ciuc Farkas Sandor 
14. SC MARMIXT SRL Miercurea Ciuc  Maro Andras 
15. SC BTC COMPUTERS SRL  Miercurea Ciuc Sandor Denes 
16. DEAK L CSABA I.I Frumoasa Deak Csaba 

17. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA 
Odorheiu 
Secuiesc 

Marginean Nicu 

18. S C VITALROB- IMPEX SRL  Sintimbru Ciuc Vitalis Robert 
19. I.I.SANDOR ATTILA Sansimion Sandor Attila 
20. GY-A CSOMONTAGE S.R.L Zetea Lukacs Gyozo 

21. S.C. FORMULA PRIMA S.R.L. 
Cristuru 
Secuiesc 

Dobos Albert 

22. S.C. BRASSAI SRL  Remetea Brassai Tibor 
23. SC HARVIZ S.A. Miercurea Ciuc Bogati Csaba 
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24. S.C. NOVATHERM SRL Miercurea Ciuc Szenner Istvan 
25. S.C. STANDARD SRL Miercurea Ciuc Andras Arpad 
26. S.C. OPTIMISM SRL Miercurea Ciuc Barabas Istvan 
27. IMECS CONS SRL Tomesti Imecs Jeno 
28. S.C. ZUW COMPANY Ciucsangeorgiu Gal Erno 
29. S.C. FUSTOS EPIT SRL Sanmartin Fustos Ignac 
30. S.C. TRANSPALET BAU Miercurea Ciuc Ferencz Levente 
31. DESIGN HAZCENTRUM SRL Ciucsangeorgiu Gal Aron Attila 

 

La agenţii economici menţionaţi sub indrumarea maistrilor Szígyartó Mihály, 

Szígyartó Attila, Szentes Csaba, Szentes Gyula şi-au desfăşurat activitatea clasele de 

construcţii şi instalaţii. Elevii acestor clase au mai participat cu maistri instructori la diferite 

activităţi de reparaţii şi intreţinere.  

 

  Igienizare şi reparaţii 

 

S-au efectuat următoarele reparaţii şi înbunătăţiri în perioada septembrie-decembrie 2016, 
respectiv ianuarie-august 2017. 
 

1. Clădirea colii 
Repara ii curente 
- Renovarea claselor de artă: 

- iluminat 
- schimbare u i 
- acoperi i 
- trotuar 
- montaj gresie i parchet laminat 
- văruire i vopsit 

- Montare videoproiector în clase 
- Modernizarea i renovarea grupurilor sanitare la parter i etaj 
- Văruire, ra chetare parchet i schimbat mobilier la contabilitate 
- Confectionarea de dulapuri în sala 29 

- Vopsirea usilor de clase 

- Văruirea integrală a colii pe interior 

- Repara ii curente 
2. Internat fete i băie i 

- Fabricarea mobilier: paturi, dulapuri, cuiere 
- Renovare la etajul IV. i parter: 

- Vopsirea u ilor 
- Montare parchet laminat 
- Văruire 
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- Renovare instala ie sanitare 
- Instalare wireless la fiecare etaj în cele două clădiri 
- Văruire integrală pe interior 
- Cazare grupuri turi ti (Határtalanul) 
- Repara ii curente 

3. Cantină: 
- Văruire integrală 
- Repara ii curente 

4. Sala de sport: 
- Văruire 
- Repara ii curente 

5. Curte: 
- Fabricarea jardiniere cu bancă 
- Repararea i revopsire a gardului de scândură 
- Îngrijirea i între inere a spa iilor verzi 

 

       În afara de cele enumerate s-au mai efectuat reparaţii curente, ca de exemplu: schimbarea 

robinetelor, repararea uşilor şi a încuietorilor în internate, reparaţii la mobilier, repararea 

scaunelor etc.  

 

  Cunoaşterea normelor de SSM şi PSI de către elevi  

 

S-au prelucrat periodic normele de protecţia muncii atât pentru perioadele de practică 

cât şi pentru orele de laborator la chimie, fizică şi de educaţie fizică.  

    Pe parcursul anului şcolar a avut loc simulare de incendiu şi de cutremur. La o acţiune 

au fost prezenţi şi reprezentanţi de la crucea roşie. 

 

Activităţi administrative şi gospodăreşti 

 

Lucrătorii din sectorul administrativ au îndeplinit atribuţiile prevăzute de 

Regulamentul de Ordine Interioară.  

Se cere o preocupare mai mare pentru depistarea stricăciunilor. Este o problemă i în 

continuare distrugerea scaunelor din sălile de clasă. Administratorul şcolii predă şi preia de la 

diriginţi sălile de clasă şi mobilierul acestora la fiecare început şi sfârşit de semestru pe baza 

unui proces verbal, astfel reies deteriorările cauzate în cursul semestrului. Se cere în 

continuare ca stricăciunile să fie depistate şi remediate pe loc sau dacă nu pot fi reparate, 

înlocuite de către făptaş sau de către colectivul de clasă. 
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Proiecte 

 

În cursul primului semestru a fost depus la Bethlen Gabor Alapkezelő ZRT proiectul 

pentru dotarea atelierul de tâmplărie cu masina de debitat placi pentru mobilier. Proiectul în 

valoare de 6,82 millioane de forinţi a fost acceptat, achiziţionarea, montarea i finalizarea 

proiectului  au fost realizare în cursul semestrului II. (Lapohos Anna- Mária, Szén János) 

Pe parcursul anului colar s-au derulat cinci proiecte Határtalanul! cu diferite licee din 

Ungaria în care şcoala noastră a luat parte ca partener.  Între timp a avut loc şi concursul de 

proiecte pentru anul şcolar 2017-2018, unde am cooperat ca partener în zece proiecte 

Határtalanul!.  

Prin proiectul depus la Rákóczi Szövetség a avut loc deplasarea unui grup de 24 elevi 

şi două adre dida ti e la ş oala î frăţită Egr  József Szakgi ziu  di  Z ka, U garia 

pentru a comemora î preu ă ziua de  o to rie (Lapohos Anna- Mária, Szén János). 

A fost depus i a fost acceptat proiectul ROSE privind învă ământului  secundar, 

implementat de către Ministerul Educa iei Na ionale i Cercetării tiin ifice, prin Unitatea de 

Management al Proiectelor cu Finan are Externă, finan at integral de BIRD şi care se va 

derula pe o perioadă de 4 ani. Obiectivele de dezvoltare ale proiectului ROSE sunt 

îmbunătăţirea tranziţiei de la liceu la învăţământul terţiar şi creşterea gradului de retenţie în 

primul an universitar în instituţiile finanţate în cadrul proiectului. Valoarea proiectului pentru 

unitatea noastra de invatamant este de 100 000 euro. (Lapohos Anna- Mária, Szén János). 

Au fost depuse de unitatea noastră de învăţământ două proiecte Erasmus +: 

- proiectul intitulat: „Motivarea elevilor în procesul de învăţare prin dezvoltarea 

cadrelor didactice” pentru mobilitatea cadrelor didactice (Bilibók Julianna) 

- “Dezvoltarea pregatirilor practice de constructii publice a participantilor VET” pentru 

mobilitate de elevi din domeniul constructiilor la centrul de formare Komzet din 

Cottbus, Germania. (Lapohos Anna- Mária, Szén János) 

Am luat parte ca parteneri în depunerea unui  proiecte Erasmus + de Liceul Puskas 

Tivadar din Ditrău în consorţiu cu Liceul Venczel József din Miercurea Ciuc. 

Pe parcursul anului colar prin Asocia ia Palladis Ars au fost depuse de unitatea noastră de 

învăţământ apte proiecte (din care ase câ tigate) la Consiliul Local (Márton Ildikó-4, 

Lapohos Anna- Mária-2),  două proiecte câ tigate la Consiliul Jude ean (Márton Ildikó) i 

două proiecte la Funda ia Communitas – una câ tigată (Ferencz Lilla). Prin aceste proiecte au 

fost atrase fonduri pentru dotare (dulap pictat în sala nr. 20, căr i pentru bibliotecă), 

organizare activită i extracurriculare (Balul Bobocilor, Zilele colii, concurs de construit 
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poduri pentru elevii claselor a VIII-a – cu scopul de popularizare al ofertei colare, tabere de 

specialitate, concurs i excursie pe tema Szent László, etc.). 

 

 Activităţi extracurriculare  

 

În cursul semestrului I a anului şcolar 2016-2017 în Liceul Tehnologic „Kós Károly” 

din Miercurea Ciuc a avut loc o activitate intensă în ceea ce priveşte activitatea 

extracurriculară. În cursul semestrului I conform programării s-au desfăşurat o serie de 

activităţi educative, cultural-artistice, ecologice, de sport, etc., din care menţionăm 

următoarele: 

La începutul anului şcolar toţi diriginţii au luat parte la aranjarea sălilor de clasă. 

Domnul profesor Kutas Attila i d-na profesoară Tamás Krisztina au finalizat orarul şcolii. 

Împreună cu conducerea colii a planificat practica de specialitate a claselor.  

 

Programe/activităţi cultural-artistice: 

1. Ferencz Bernadett a organizat cu ocazia începerii anului colar o 

expozi ie în coală cu clasa X. C 

2. Săptămâna „ŞCOALA ALTFEL”: în cadrul acestui program fiecare cadru 

didactic a depus eforturi pentru o bună desfăşurare a acestui program (mapa coala 

Altfel) 

3. Comemorarea Revoluţiei maghiare din 1956: clasa XI. C - Péter Endre, Molnár 

Levente 

4. Balul Bobocilor clasele a XII-a (Márton Ildikó, Gedő Mária, Tamás Zoltán) 

5. Vizitarea muzeului din Miercurea Ciuc – expozi ia Csontváry: clasa IX. C – 

Ferencz Lilla, X. B – Albert Éva, IX. B – Darvas Annamária, XI. A – Biró Ime, 

XII. C – Márton Ildikó, XI. E – Szigyártó Mihály, XII. A – Gedő Mária 

6. Activită i de marcare a Zilei Na ionale fără Fumat: clasele X. E, IX. D, IX. E – 

Dombi Dalma, Tamás Krisztina 

7. Participare la deschiderea campaniei jude ene "Abandonează VIOLEN A – adoptă 

TOLERAN A!" Ziua interna ională pentru eliminarea violen ei împotriva femeii 

25 noiembrie: clasa XI. B 

8. Sărbătorirea zilei de Moş Nicolae: clasa XI. C – Péter Endre, clasa X. B – Albert 

Éva, clasa   X. A – Sisz Karola Lívia, IX. D Tamás Krisztina-Melinda  

9. Program organizat de funda ia Juventuti "Biztonságos online": clasele X. B, IX. C 
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10. Prezentarea animalelor i plantelor specifice jude ului Harghita: Demeter László, 

clasa X. B 

11. Kovács Zsuzsanna a organizat la Liceul Teoretic Márton Áron, Miercurea 

Ciuc, o activi-tate bibliotecară, având  ca obiect Plante medicinale din 

zona Ciucului i utilizarea lor: clasa XII. B – Tamás Zoltán, Székely 

Bernadett, i o activitate de studiere a stilurilor de construcţii la sfârşitul 

secolului al XIX-lea, precum şi profesorii liceului: clasele XI. A i XII. A – Biró 

Imre 

12. Serbarea de Crăciun, spectacol pentru colegi - Péter Endre, Csonta Noémi, Tankó 

József i câ iva elevi 

13. Ac iune de voluntariat "Hagyj nyomot", organizat de Caritas – Albert Éva cu elevii 

clasei X. B 

14. Pregătire pentru serbarea Majoratului: clasele a XI-a (va avea loc în data 

24.02.2017) 

15. Vizionare de filme – Ferencz Bernadett cu clasa X. C, Tamás Krisztina, Albert 

Gyöngyi, Bilibok Julianna cu clasele IX. D i X. D, Gedő Mária cu clasa XII. A, 

Becze Zoltán cu clasele XII. A, XII. B 

16. Vizitarea expozi iei de foto din Galeria Consiliului Local: clasa XII. C – Márton 

Ildikó 

17. Vizitarea i prezentarea clădirilor din centrul ora ului printr-o scurtă descriere: 

clasele X. A, X. D – Albert Gyöngyi, Tamás Krisztina   

18. Pe tot parcursul semestrului Ferencz Bernadett a organizat mai multe expozi ii pe 

diferite teme: „Kapuk” clasa IX. C, expozi ie de fotografii „Élő természet” elevii 

colii, expozi ie de fotomontaj „Népi művészet” clasa XI. C, „Totemek” clasa X. C 

– Székely Bernadett 

 

 

 

Zilele Şcolii Kós Károly 

 
 În viaţa şcolii în fiecare an este un moment important organizarea Zilelor Şcolii. În 

cadrul acestor zile elevii au avut ocazia de a participa la o mul ime de activităţi distractive si 

educative, care au putut fi cuplate cu activităţi de învăţare informală. În cadrul acestor 

activităţi participanţii au avut parte de experienţe noi legate de domenii culturale neexplorate 
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în contextul curriculumului şcolar. Astfel: după deschiderea festivă elevii au patinat, au 

înnotat i au participat la următoarele activită i: 

- concursul pe tema Kós Károly  a fost organizat de Albert Gyöngyi, Benkő Éva, Kutas 

Attila, Székely Szabolcs, Fülöp Éva.  

- expozi ii de fotografii i arte plastice pe diferite teme: Ferencz Bernadett, Székely 

Bernadett, Márton Ildikó 

- concursul „Logiqa” – Biró Imre, Pálfi Géza 

- concurs de şah, concursul Cubul Rubik - Tamás Krisztina-Melinda,  

- campionat “Counterstrike”, “League of Legends” i concurs TIC – Kovács Zsuzsanna 

- maraton de citire – Veress Erzsébet 

- concurs de ping-pong – Tankó József 

- concurs de căutat comori „Kincskeresés” – Ferencz Lilla, Darvas Annamária  

- bogzott makramé - Sisz Karola Lívia 

- concurs i expozi ie de design din be i oare “Pálcika Design” – Gál Sándor Szabolcs, 

Gedő Mária 

- concurs “Csíkszereda építészete” – Pálfi Géza 

- competi ie gastronomică – Albert Éva 

- expozi ie de obiecte vechi - amintiri din comunism – Molnár Levente, Péter Endre 

- activităţi sportive - floorball: Csutak Tünde  

- realizare ornamente pentru bradul de crăciun – Bilibok Julianna, Albert Éva, Dombi 

Dalma, Darvas Annamária 

- realizare cutii din hârtie de împachetat – Fülöp Éva 

- concurs de recitat poezii i cântece – Ferencz Lilla, Csonta Noémi 

- concurs de dans – Pálfi Géza, Albert Éva, Székely Szabolcs, Márton Ildikó, Tamás 

Krisztina 

     În ultima zi a semestrului I a avut loc premierea activităţilor cu dulciuri, bomboane, 

trofee şi tortul tradiţional pentru cea mai activă clasă. În acest an tortul a fost câştigat de clasa 

a X-a B. Profesoara Gedő Mária şi Consiliul Elevilor a avut un rol important în organizarea 

Zilelor Şcolii. 

 

Programe 

1. Programul “Határtalanul!” – primirea oaspe ilor din Budapesta, clasa X. A – Biró 

Imre, Sisz Karola Lívia. 
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2. Deplasare la Cottbus, Germania pentru a lua parte la o intrunire de lucru in vederea 

realizarii unui parteneriat pentru depunerea de proiect Erasmus +: Szén János, 

Lapohos Anna- Mária, Engelhardt Róbert. 

 

Excursii 

1. Tamás Zoltán a participat împreună cu 4 elevi la comemorarea Revolu iei 

maghiare din 1956, la Budapesta, ca urmare a invita iei primite de la asocia ia 

Rákóczi Szövetség. 

2. Lapohos Anna- Mária, Szén János: deplasare cu 24 elevi la Zánka prin proiectul 

Rákóczi Szövetség (20-24 octombrie 2016). 

3. Molnár Levente cu clasa XI. D – Bra ov 

4. Ferencz Lilla, Gál Sándor Szabolcs cu clasa IX. C – Bra ov 

5. Albert Éva, Székely Bernadett cu clasa X. B – Bra ov, Harghita-Mădăra  

6. Darvas Annamária cu clasa IX. B – Bra ov 

7. Biró Imre cu clasa XI. A – Bra ov 

8. Ferencz Bernadett, Gál Sándor Szabolcs cu clasa X. C – Băile Homorod 

9. Kutas Attila cu clasa IX. A – Bra ov    

10. Pálfi Géza cu clasa IX. E – Ghime  

 

Concursuri 

1. Molnár Levente – concurs Cultura Nostra, organizat de asocia ia Rákóczi 

Szövetség i Pannonhalmi apátság la Liceul Tehnologic „Kós Károly” din 

Miercurea Ciuc, clasele XI. A i XI. C 

2. Ferencz Lilla – participare la un concurs de recital de poezii, organizat de Liceul 

Tehnologic Joannes Kajoni din Miercurea Ciuc 

3. Sisz Karola Lívia, Veress Erzsébet, Biró Imre – pregătire i participare la 

concursul Gordiusz 

4. Biró Imre, Sisz Karola Lívia, Veress Erzsébet – pregătire i participare la 

concursul SaΠ – locul II eleva: Onodi Henrietta (XII.B),  

5. Kovács Zsuzsanna – organizare concurs TIC (rezolvare probleme în Word i 

PowerPoint) pentru elevii colii 

6. Székely Bernadett Erzsébet – participare la concurs TUDEK, organizat la Târgu 

Secuiesc, Salamon Timea, Sánta Emese (clasa X. B) 
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7. Concursul de eseuri: Onodi Henrietta (XII.B) – locul II. (Coordonator: Lapohos 

Anna- Mária) 

8. Concursul de postere – Budapesta: Onodi Henrietta (XII.B) – locul II. 

(Coordonator i profesor înso itor: Lapohos Anna- Mária) 

9. Ferencz Bernadett – participare la concurs de fotografii pe tema „Székely kapuk és 

motívu-mok” cu clasa XI. C 

10. Kutas Attila Sándor, Albert Gyöngyi – organizarea concursului de olimpiadă, 

etapa pe coală – XI. A Szász Attila, XII. A Dobos László 

11. Participare la concursul interna ional de arte plastice Niva organizat la Milano - 

Szőcs Károly din clasa XI. C, Márton Ildikó 

12. Gedő Mária – pregătire pentru olimpiada de limba engleză, Márton Ervin, clasa 

XI. A 

13. Bilibok Julianna – pregătire pentru olimpiada de limba engleză, Máté Arnold, 

clasa X. A 

14. Albert Gyöngyi, Pálfi Géza, Székely Szabolcs, Szentes Csaba, Szigyártó Mihály, 

Szigyártó Attila – pregătirea elevilor Both Zoltán, Udvari Arnold i Portik Arnold 

din clasa XI. D, Sipos Nándor i Imre Szilárd din clasa XI. E la concursul „Szakma 

sztár” – vor participa la faza următoare Both Zoltán i Udvari Arnold la concursul 

„Szakma sztár” organizat la Göd, Ungaria 

15. Ferencz Bernadett – pregătire pentru un concurs de arte plastice pe tema 

„Szülőföldem Erdély”, respectiv pregătire i înregistrare pentru un concurs 

organizat de Episcopia romano-catolică din Alba Iulia – clasele IX. C, X. C, XI. C 

16. Concursul de construit poduri – organizat pentru elevii claselor a VIII-a. 

Organizatori: Kutas Attila, Szén János, Lapohos Anna- Mária, Márton Ildikó 

Albert Gyöngyi, Székely Szabolcs, Tamás Krisztina 

17. Concursul National ECOPROVOCAREA- clasele IXB, XB, XIB – profesori: 

Lapohos Anna- Mária, Darvas Annamária, Székely Bernadett,  Albert Éva. coala 

noastră a ob inut locul III (IXB)- la categoria reciclare, locul V (XIB)- la categoria 

amenajarea spa iilor verzi i locul VII (XB) la categoria plantare arbori. 4 elevi din 

clasa a IX-a B au câ tigat o tabără: Tabăra de leadership pentru mediu organizat la 

Cheia (jud. Prahova) în luna august 2017. Profesor înso itor al grupei: Székely 

Bernadett. 

 

Ore suplimentare 
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1. Pregătire pentru bacalaureat: Fülöp Éva, Gedő Mária, Nistor Rare , Darvas 

Annamária, Veress Erzsébet, Biró Imre 

2. Pregătirea de Albert Gyöngyi prin ore suplimentare a doi elevi din clasa a XA care 

aveau lipsuri mari la materiile de speciaalitate. 

 

Alte activități 

1. In semestrul II. in unitatea noastră de învâţământ a fost organizat de către ISJ 

Harghita Olimpiada Naţională de Istoria şi Tradiţiile Minorităţii Maghiare. 

Membrii în comisia de organizare: Szén János, Lapohos Anna- Mária. Profesori 

supraveghetori: Veress Erzsébet, Darvas Annamária, Kovács Zsuzsanna, Tamás 

Zoltán, Albert Éva, Dombi Dalma, Bilibok Julianna, Molnár Gyula 

2. In aprilie in unitatea noastră de învâţământ a fost organizat de către ISJ Harghita 

examenul de definitivat şi în luna iulie examenul national de Titularizare. Membrii 

in comisiile de organizare Szén János, Lapohos Anna- Mária.  

3. Gedő Mária împreună cu consiliul elevilor – prezentarea colii la începutul anului 

colar, recrutarea de noi membrii, organizarea zilelor colii Kós Károly 

4. Promovarea programelor culturale i a abonamentelor de teatru – Sisz Karola Lívia 

5. Decorarea clasei X. C – Ferencz Bernadett 

6. Nistor Rare  - organizare jocuri de rol pe diverse teme i comunicare în limba 

română în diverse situa ii 

7. Participare la paint ball cu clasa IX. C – Ferencz Lilla 

8. Participare la înot cu clasa XII. A – Gedő Mária 

9. Sărbătorirea Ziua Interna ională a Bărbatului – au participat mul i dintre colegi 

10. Activitate de informare i con tientizare a elevilor cu privire la efectele negative 

ale violen ei: clasele IX. B, IX. C, IX. D – Dombi Dalma 

11. Bilibok Julianna – realizare materiale didactice i decorarea unor clase cu ele 

12. Program organizat de Caritas "Educa ie sexuală" – Sövér Aliz, pentru clasele IX. 

D, X. B 

13. Organizarea orelor de fericire "Boldogságórák" – Dombi Dalma pentru clasele IX, 

X, XII 

14. Dombi Dalma – educa ie sexuală, pentru clasa X. D 

15. Dombi Dalma – să învă ăm cum să învă ăm "Tanuljunk tanulni" pentru clasele IX. 

D, IX. E,  X. E, X. C    

16. Dombi Dalma – prevenirea consumului de droguri, pentru clasa X. B 
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17. Participare la meci de fotbal – Albert Éva, clasa X. B 

18. Sărbătorirea zilelor de na tere a elevilor: clasa X. B – Albert Éva, clasa X. A - Sisz 

Karola Lívia 

19. Program de team building "Csapatépítés" organizat de Varró Éva pentru clasa X. B 

20. Biró Imre – team building pentru clasa XI. A 

21. Albert Gyöngyi a organizat vizite de studiu la magazinul Dedeman, pentru 

prezentarea materialelor: clasele IX. E, X. A, XI. A 

22. Program de team building, organizat de Funda ia Prizma: clasa IX. A - Kutas 

Attila 

23. Participare la bowling cu clasele X. A, X. D – Albert Gyöngyi, Tamás Krisztina-

Melinda 

 

      Voluntariat 

                Coordonatorul SNAC al unităţii a fost Lapohos Anna- Maria, care a intocmit planul 

de actiune SNAC, a coordonat activită ile i a întocmit raportul activită ilor pe anul scolar 

2016- 2017. Conform acestuia în primul semestru al anului şcolar s-au derulat următoarele 

activitati: 

- Saptamana legumelor si fructelor: Consiliul Elevilor – coordonator Gedő Mária, 

respectiv elevi din diferite clase i dirigin ii acestora 

- O padure pentru viitor: plantare de puieti: organizator Zöld Székelyföld Egyesület 

- Actiunea Hagyj nyomot! Albert Éva, Biró Imre, elevi din clasa XB 

- Concursurile de scrisori, desene, mascota SNAC (eleviii claselor IXC, X.C, XI.C). 

Profesorii indrumatori: Ferencz Bernadett, Ferencz Lilla 

 

Conlucrarea cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor   

  

La începutul anului şcolar a fost organizată şedinţa cu părinţii elevilor din clasele a IX-

a de directiunea şcolii. În cursul lunii octombrie- noiembrie s-au organizat şedinţele cu părinţii 

unde s-au prelucrat regulamentele de ordine interioare şi problemele cu care se confruntă 

şcoala. În luna noiembrie a avut loc şedinţa cu Consiliul Părinţilor unde s-a prezentat analiza 

activităţii din anul trecut, s-a întocmit planificarea activităţii acestui an, a fost reînnoit 

Consiliul Reprezentativ al  Părinţilor şi s-a discutat despre organizarea Balului Părinţilor. 

În general legătura diriginţilor cu familia este bună. La elevii cu problemă părinţi au 

fost anunţaţi din timp. 
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Din şcoala noastră în cursul anului şcolar trei elevi au primit 66,00 RON bursă de 

merit (media peste 9,5), 21 elevi au primit 47,00 RON bursă de merit (media peste 9), 26 elevi 

au primit bursă de studiu în valoare de 39,00 RON, 8 elevi au primit bursă socială în valoare 

de 28,00 RON.  9  elevi au primit bursă „Bani de liceu” în valoare de 180 RON/lună, din care 

2 elevi au pierdut dreptul la „Bani de liceu” , din cauza absenţelor şi 141 elevi au avut dreptul 

de a primi bursă profesională 200 RON/lună. În cursul anului şcolar, 41 elevi au pierdut 

temporar dreptul la bursă profesională din cauza absenţelor nemotivate. 

 

 

 Munca de îndrumare şi control   

 

La controlul efectuat prin orele asistate am urmărit pregătirea profesorilor pentru ore şi 

activitatea cu clasa. Constatăm că în general activitate de predare – învăţare decurge bine, dar 

trebuie să se pună accent mai mare pe pregătirea lecţiei,  întocmirea planurilor unităţilor de 

învăţare. Prin aceasta se poate dovedi că lecţia este proiectată şi nu se desfăşoară  ocazional. 

Profesorul trebuie  să-şi planifice  activitatea anuală, semestrială, până la conţinutul efectiv  al 

orelor şi a evaluării nivelului de însuşire a cunoştinţelor. În următorul semestru  ne propunem 

să urmărim acest aspect, dând o mare atenţie pregătirii lecţiei şi învăţământului centrat pe 

elevi.  

Diriginţi au sarcina să efectueze asistenţe la lecţii la clasele lor, să urmărească 

ritmicitatea de notare şi disciplina elevilor. 

În cursul primului semestru în luna ianuarie am avut o inspecţie şcolară generală, din 

partea Inspectoratului Scolar Judeţean Harghita, iar în luna iunie am avut o inspec ie ARACIP 

pentru acreditarea specializării Tehnician desenator pentru arhitectură și design. 

 

III.  Consideraţii finale    

 

        Considerăm că activitatea din şcoală este destul de bună dar sunt unele probleme care 

trebuie remediate urgent. 

În privin a serviciul pe şcoală se observă o îmbunătăţire al acestei activităţi. Se cere în 

continuare o atenţie sporită la verificarea sălilor de clasă şi consemnarea neregulilor în caietul 

profesorului de serviciu. Sălile de clasă ar trebui încuiate după terminarea cursurilor, astfel 

împiedicând dispariţia scaunelor şi bunurilor clasei respective. Profesorii de serviciu au 
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obligaţia să rezolve suplinirile ce se ivesc în cursul zilei, şi să anunţe direcţiunea de profesorii 

absenţi pentru a putea organiza suplinirile pentru zilele următoare. 

Serviciul elevilor a fost bine organizat de către diriginţi, dar trebuie instruiţi în fiecare 

dimineaţă de către profesorul de serviciu. Elevii de serviciu au avut program de la ora 7 până 

la orele 14, iar zilnic de la orele 1400 până la 2000 serviciul a fost preluat de angajatul unită ii 

de învă ământ cu sarcina de om de serviciu. Astfel se pot preveni situaţii nedorite ca 

pătrunderea străinilor în incinta şcolii, scandaluri, etc. 

Problemele de disciplină care s-au ivit (încăierări între elevi, fumatul în curtea şcolii, 

multe absenţe nemotivate) nu au tulburat mersul normal al activităţii din clase. Diriginţii 

elevilor în cauză au întreprins multe demersuri necesare remedierii situaţiilor, dar se cere în 

continuare o muncă insistentă în această direcţie. 

Se cere în continuare:   

- pregătirea conştiincioasă a lecţiilor 

-  respectarea timpului de lucru i punctualitate, respectarea termenelor 

- găsirea metodelor adecvate pentru motivarea elevilor pentru a învă a (mai ales la lb. 

română i matematică) 

- evaluarea ritmică a elevilor pe tot parcursul semestrului şi trecerea notelor în catalog şi 

în carnetul elevilor  

- o aten ie i mai mare la pregătirea pentru examenul de bacalaureat 

- străduire mai mare din partea profesorilor de serviciu, respectând întocmai prevederile 

din Regulamentul de ordine interioară ţinând cont de obligaţiile acestora 

- o atenţie mai mare din partea diriginţilor în urmărirea absenţelor  

- o muncă mai exigentă din partea personalului de îngrijire 

Pentru a preîntâmpina situaţii dintre cele amintite în material, cerem tuturor cadrelor 

didactice şi celorlalţi angajaţi să ajungă la un consens în privinţa cerinţelor unitar prevăzute de 

regulamentele în vigoare şi planurile de muncă ale şcolii. 

 

 
 

Director,                             Director adjunct, 
 Szén János                                                             Albert Gyöngyi 
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