
 

  



 

 

 

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 

primului semestru al anului şcolar 2017-2018 pe baza Planului Managerial şi a Planului 

Operaţional. 

                                                    

1.Măsuri organizatorice    

 

Am început anul școlar 2017-2018 cu 19 clase (din care 11 clase liceale, 7 clase de  

învățământ profesional  și o clasă de învățământ postliceal), în total cu 491 elevi. 

Din acest an școlar avem colegi noi, Fărcaş Corina Vasilica, Nagy Eszter, Cseh Izabella, 

Kocsis Zsófia, Péterfi Enikő, Haynal Hunor. 

        De la începutul anului şcolar s-a lucrat după orarul definitiv, dar pe parcurs au avut loc 

mici modificări și schimbări. Aceste schimbări au intervenit din cauza colegelor care au 

revenit din concediul de creștere a copilului (Nagy Melinda, Kocsis Zsófia).  

       Reducerea numărului de posturi de personal didactic auxiliar şi nedidactic a dus la 

îngreunarea organizării activităţii din şcoală. La începutul anului şcolar au existat 14 posturi 



 

 

auxiliae şi 20 nedidactice fiecare cu normă întreagă la sfârşitul semestrului datorită faptului că 

Nagy László s-a pensionat. 

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 306 elevi înscrişi au rămas 305, s-a retras din şcoala 1 elev, au 

exmatriculaţi 2 elevi pentru absenţe nemotivate, au plecat la altă unitate 2 și au venit de la altă 

unitate 4 elevi. Au rămas repetenţi 2 elevi.  

Din cele 305 elevi au promovat 303 după cum urmează: 

      - cu note între note 5-6,99:  35 elevi,  

      - între 7-8,99: 234 elevi 

      - între notele 9-10: 34 elevi. 

În clasele cu profilul arhitectură şi design 7 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 174 elevi înscrişi au abandonat şcoala 8 elevi, s-au retras din şcoala 

0 elevi, au plecat la altă unitate 4 și au venit de la altă unitate 3 elevi au rămas 165 la sfârşitul 

anului şcolar din care au rămas repetenţi 17 elevi, şi  au promovat 148: 

    -între notele 5-6,99: 68 elevi,  

    -între notele 7-8,99: 79 elevi, 

    -între notele 9-10: 1 elev. 

                 

 

 

La şcoala postliceală din 12 elevi înscrişi au rămas 12 elevi Din 12 elevi au promovat 12. 

 Mediile acestora sunt:  

    -între notele 7-8,99: 1 elevi, 

    -între notele 8-9,99: 11 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 
306 305 303 35 234 34 - 2 0 

Scoala profesională  
174 165 148 68 79 1 - 17 0 

Postliceal 
12 12 12 0 7 5 - 0 0 

Total  
492 482 463 103 320 40 - 19 0 
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Situaţia disciplinară la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 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:   

    - exmatriculaţi: 2 elevi, pentru absenţe 

    - nota la purtare scăzută până la nota 7: 56 elevi,  

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

La şcoala profesională:  

     - abandon școlar:  8 elevi,  

    -  nota la purtare scăzută până la nota 7: 74 elevi (din cauza absenţelor), 

    - nota la purtare scăzută sub nota 7: 22 elevi, pentru absenţe. 

La învăţământul postliceal:   

o Nu este cazul. 
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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 

IXA_C 28 948 37 78 3 
IXB 28 1946 77 222 8 
IXD 29 2036 84 400 14 
IXE 25 2626 190 2111 84 
IXF 27 2333 184 2633 98 
XA 32 2155 80 393 12 
XB 28 1255 53 219 8 
XC 23 1521 84 419 18 
XD 23 1538 100 751 33 
XE 25 1472 84 634 25 
XIA 27 2170 111 830 31 
XIB 30 1504 60 295 10 
XIC 29 1360 58 327 11 
XID 27 1660 91 807 30 
XIE 18 1700 135 737 41 
XIIA 31 1399 62 524 17 
XIIB 30 1249 52 310 10 
XIIC 20 1000 54 84 4 

 

 

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 

2018 şi august-septembrie 2018. 

 

Clasa 
Nr. elevi Nr. elevi 

înscriși la 
examen 

Reuşiţi Respins Neprezentat 
absolvenți 

XII.A 31 31 5 17 9 

XII.B 30 30 8 17 5 

XII.C 20 19 6 11 2 

Promotii 

anterioare 
- 31 6 15 10 

Total 81 111 25 60 26 
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 Promovabilitatea pe nivel de școală este de 29,41 % dacă ne referim la numărul 

elevilor care s-au prezentat la examen sau 22,52 % dacă ne referim la numărul elevilor care s-

au înscris la examen. Promovabilitatea pe clase este prezentat în graficul următor:  

 

 

 

 

 

 

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 4 1 0 0 

XII.B 8 0 0 0 

XII.C 2 4 0 0 

Promotii 

anterioare 
6 0 0 0 

Total 20 5 0 0 

     
 

 

 



 

 12

 
 

 

 

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. 

română 

Lb. 

maghiară 
Matematică Istorie 

Biologie 

vegetala 

Chimie 
organică 
TEH Nivel 

I/II 

Geografie Psihologie 

XII.A 5.65 7.42 5.56 - 7.51 - - - 

XII.B 5.45 6.76 5.49 - 7.56 5.85 - - 

XII.C 5.78 7.26 - 7.82 - - 8.05 7.45 

Media: 5.63 7.15 5.53 7.82 7.54 5.85 8.05 7.45 
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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. 
română 

Lb. 
maghiară 

Matematică Istorie Biologie 
vegetala 

Anatomie și 
fiziologie 
umană, 

genetică și 
ecologie 
umană 

Chimie 
organică 
TEH Nivel 

I/II 

Geografie Psihologie 

XII.A 5.46 6.58 5.37 - 6.91   - - - 

XII.B 5.49 6.94 5.47 - 7.11 7.7 5.2 - - 

XII.C 6.01 6.71 - 7.27 -   - 7.24 6.62 

Media: 5.65 6.74 5.42 7.27 7.01 7.70 5.20 7.24 6.62 
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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. 

română 
Lb. 

maghiară 
Matematică Istorie 

Biologie 
vegetala 

Anatomie și 
fiziologie 
umană, 

genetică și 
ecologie 
umană 

Chimie 
organică 
TEH Nivel 

I/II 

Geografie Psihologie 

XII.A 3.58 6.31 4.09   5.67 - - - - 

XII.B 4.08 6.95 4.31 - 6.82 7.7 4.51 - - 

XII.C 3.92 6.46 - 7.17   - - 7.24 6.62 

Media: 3.86 6.57 4.20 7.17 6.24 7.70 4.51 7.24 6.62 
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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- 2018 

D
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C
on

st
ru
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ii 
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Zidar - pietrar-tencuitor 14 13 1 13 - 100% 

Instalator instalaţii tehnico sanitare şi 

de gaze 
25 25 - 25 - 100% 

 

B. Nivel 4- Mai- Iunie 2018 

P
ro

fi
l 

C
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și

 

P
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n

ți
 

A
bs
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ți

 

P
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i 

R
es
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n
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P
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Tehnic 

Tehnician desenator pentru construcţii şi 
instalaţii 

18 18 - 18 - 100% 

Tehnic 
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului 
24 23 1 23 - 100% 

Arte 
vizuale 

Desenator tehnic pentru arhitectura și 
design 

 

6 6 - 5 1 83,33 
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C. Nivel 4- August- Septembrie 2018 

P
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l 
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Tehnic 
Tehnician desenator pentru construcţii şi 

instalaţii 
4 3 1 3 - 100% 

 

D. Nivel 5- Iulie 2018 

P
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l 
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Tehnic Tehnician cadastru funciar- topograf 12 12 - 12 - 100% 

 

 
 
Analiza activității pe domenii de activitate: 
 

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

diriginţilor, comisia de evaluare şi asigurarea calităţii, pentru curriculum, perfecţionare şi 

formare continuă, comisia pentru elaborarea schemelor orare, comisia de activitate 

extracurriculară, comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă, 

comisia pentru stabilirea burselor şcolare, comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a 

faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii, comisia 

de organizarea a serviciilor pe şcoală, comisia pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii, 

comisia de acordare a sprijinului financiar “Bani de liceu” şi burse profesionale, comisia 

pentru controlul managerial intern. 
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Activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare al Calităţii    

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. Planificarea calendaristică a activităţilor. 

4.Repartizarea cadrelor didactice pe observatori: director, director adjunct, a  

membrilor CEAC, responsabil CEAC şi şefi de catedră pentru efectuarea observării lecţiilor. 

În semestrui I personalul de conducere şi membrii comisiei C.E.A.C au efectuat vizite la ore. 

Pe baza acestor inspecţii au fost trimise rapoarte de monitorizare internă la ISJHR. 

5. Plan operational al CEAC, revizuire. 

          6. Manualul calităţii, revizuire. 

          7. Raport de autoevaluare-RAEI PE ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

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

anul şcolar 2017-2018 Sem.I 

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

calităţii pentru anul şcolar 2017-2018: 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; 

    10. Elaborare Strategia CEAC 

 11. Regulament propriu de funcţionare al CEAC- revizuire 

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

    13. Inceperea completarii 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 

                14. Iniţializare 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 

                15. Monotorizarea participării elevilor la programele de învăţare- 

                16. Monotorizarea completării cataloagelor şcolare 

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

18. Monotorizare internă 
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19. Monotorizare externa a activitatii CEAC în luna februarie 2018 de către ISJ 

Harghita. 

20 Elaborare şi transmitere a Planului de înbunătăţire a calităţii educaţiei 

pentru anul şcolar 2017-2018 

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

22. Monotorizarea activităţii de instruire practică a elevilor şi a aspectelor 

legate de acestea        
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Catedra umană    

 

În semestrul întâi membrii catedrei umane au realizat activitățiile planificate, au luat 

parte la activitățile metodice. La începutul semestrului am discutat rezultatele 

bacaleaureatului, precum și unele metode care ne ajută la înbunătățirea acestora. Profesorii au 

elaborat testele inițiale, au testat elevii, după care am discutat rezultatele acestora. 

Profesorul Becze Zoltána realizat prezentări și minifilme pentru lecțiile predate. A 

pregătit patru elevi din clasa XII.A. la concursul internațional de Marceting pentru elevi. 

În cursul semestrului, profesorii au organizat o gamă largă de activități pe catedră: 

La 25- 26 septembrie, profesorii Péter Endre și Ferencz Lilla au organizat Zilele 

Sfântu Ladislau, în cadrul acesteia a avut loc un concurs tematic, de istorie, religie, literatură, 

la care cei 30 de elevi participanți au dat dovadă și de creativitate, și cultură generală. A doua 

zii am organizat o excursie de studii la Crăciunel, Dârja și Odorheiu Secuiesc. 

În perioada 2 – 6 octombrie, săptămâna Școala altfel, membrii catedrei umane au 

organizat diverse activități. Tamás Zoltán a organizat o excursie de studii la „Pogányhavas”, 

vizitarea orașului și un concurs de cunoașterea orașului pentru clasa IX. D. Fülöp Évaa 

efectuat activități pe tema Literatura și filmul, respectiv Opera literară a poetului József Attila 

pentru clasele a XI- ea. 

Eleva Csíki Anita din clasa IX.C. pregătită de profesoaraFülöp Éva a participat la 

concursul de recitat organizată de Liceul Romano Catolic „Segítő Mária” și a obținut 

mențiune. La concursul de recitat poezii IRIS, au participat trei elevi din școală: Salamon 

Ildikó, clasa XII.C. și Sztojka Zoltán, clasa X.C. au fost pregătiți de Ferencz Lilla, iar Máté 

Arnold din clasa XI.A. pregătit de Fülöp Évaa obținut locul doi. 

La data de 8. octombrie, Molnár Levente a participat la concursul organizat  de 

Secretariatul de Stat de Politica Națională, subordonat  oficiului  primului ministru din 

Ungaria, intitulat " Demokrácia  1*1 2017" cu o echipă formată din patru elevi din clasa XI.B. 

A participat cu 14 elevi în clasele a XII-a, și a XI-a  la o conferință organizată de Banca 

Națională a României, susținută de doamna conf.univ. dr. Agnes Nagy în data de 17.10. 2017 

la ora 13, pe tema „Dezechilibrele macroeconomice limitele activității băncii centrale" 

Profesorul Molnár Levente a  organizat în data de 8.  noiembrie o conferință pe tema 

„Efectele revoluției maghiare din 1956 în România” susținut de domnii, foști deținuți politici , 

Szilágyi Árpád și Vorzsák Árpád, la care au participat elevi în clasele a IX-a și a X-a. Tot cu 

această ocazie, pe 23. octombrie,  profesoara Fülöp Évaa prezentat filmul „Szabadság 

Szerelem” urmată de o discuție pe tema respectivă. 
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Cu ocazia Zilele Școlii membrii catedrei au organizat activități variate: 

 Prezentarea Stana iubire de o viață a fost organizată de profesorii Nistor Rareș 

și Fărcaș Corina- Stana iubire de o viață. 

 La organizarea concursului tematic „Kós Károly” au participat profesorii Nagy 

Eszter și Tamás Zoltán. 

 Tamás Zoltán a organizat programul la „Csíki Csobbanó” și a ajutat la 

numerarea punctelor la concursul înre clase. 

 Profesorii Ferencz Lilla și Darvas Annamária au organizat concursul de 

căutat comori și de căutat cuvinte. 

 Profesoara Simon Megyaszai Kinga a realizat un club de filme germane. 

 ProfesoaraGedő Mária a organizat zilele școlii înpreună cu consiliul elevilor. 

Cu ocazia crăciunului Fülöp Évași Ferencz Lilla au pregătit un mic spectacol pentru 

elevii școlii. 

Profesoara Fülöp Éva a participat la pregătirea elevilor Csíki Anita clasa IX.C. Farkas 

József, Miska Hunor, Szopos Solt clasa XI.C. la concursul „Kós-tusa” organizată la Miskolc, 

Ungaria. 

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale profesorii de limba și litaratura romănă au organizat 

un moment închinat Luceafărul poeziei romănești. Iar cu ocazia Zilei Culturii Maghiare 

proferoarele de limba și literatura maghiară au luat parte cu clasa IX. AC. la activitatea 

recităm înpreună. 

Elevii Szeles Norbert și Both Dániel din clasa IX.C. instruiți de Fülöp Éva au 

pregătitit un moment de umor la Balul părinților. 

Profesoara Bilibók Julianna a pregătit elevul Máté Arnold din clasa XI. A. la 

olimpiada de limba englază.Gedő Mária ține consultații de limba engleză elevului Marton 

Ervin din clasa XII. A, și a ajutat la realizarea unor proiecte cu traducere. 

 Membrii catedrei țin consultații pentru bacalaureat: Bilibók Julianna pentru clasele 

XII. la limba engleză, săptămânal. Profesorii de limba și literatură maghiară și romănă, 

geografie, istorie iau parte la proiectul ROSE. Fülöp Évași Ferencz Lilla au luat parte la 

tabăra ROSE pentru clasele a XI-ea, unde au ținut consultații. 

Domnul profesor Nistor Rareş a vizionat filme, ecranizari ale operelor literare pentru 

examenul de bacalaureat şi a organizat concurs de comunicare în limba română. 

 Membrii catedrei iau parte și la activitățile extracurriculare: 
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 Activități organizate de Fundația Juventutti (Bilibók Juliannacu clasa IX. A-C,  

Ferencz Lilla cu clasa X. C.), și Fundația Pro Educatione (Fülöp Éva cu clasa XI. D.) 

 Balul Bobocilor 

 Balul Părinților 

 Proiectele „ Határtalanul” - Fülöp Éva și Ferencz Lilla au primit grupa din Győr  și 

au luat parte cu elevii la excursia din Győr, Ungaria.La primirea grupei din Szeged, 

Ungaria a luat parteTamás Zoltán, cine a fost ghidul grupei din Cegled la excursia din 

zona Ciuc. 

În semestrul al doilea  membrii catedrei umane au realizat activitățiile planificate, au luat 

parte la activitățile metodice.  

În februarie membrii catedrei au asistat și au examinat elevii la examenul de bacalaureat 

proba orală. Între 12- 16 martie au luat parte la simularea examenului de bacalaureat, au 

corectat lucrările scrise. Pe tot parcursul semestrului au ținut consultații pentru bacalaureat. 

În cursul semestrului, profesorii au organizat o gamă largă de activități pe catedră: 

Fülöp Éva și Ferencz Lilla au organizat pentru elevii școlii maratonul de citit, din 

operele literare ale poetului Petőfi Sándor, organizată de Biblioteca Județeană ”Kájoni János”, 

pe data de 20 februarie. Cu ocazia comemorării revoluției maghiare din 15 martie 1848, 

profesoarele Fülöp Éva și Ferencz Lilla au organizat un mic spectacol. Cu scopul promovării 

poeziei, au invitat actorul Marosan Csaba cu un recital din poeziile poetului Arany János, la 

data de 20 martie. Tot cu acest scop, au vizitat împreună cu elevii claselor XI.A, X.C. și X. B 

expoziția litarară ”Arany Busz”. 

Profesorul Becze Zoltán a realizat cursuri în format PWT, și un material TV cu titlul ”De 

ce pleacă tinerii din România”. 

 Profesorii Bilibók Julianna și Nagy Eszter au pregătit elevii, Bándi Mercédesz, Szőcs 

Károly, clasa XII.C. Csiszer Hunor Ádám, clasa IX. AC. Márton Ferenc, clasa XII. B. pentru 

concursul de limba engleză Focus on Britain, organizată la Zanca, Ungaria unde au obținut 

locul I.  

Elevii clasei IX.D. au vizitat expoziția internațională de cărți, pe data de 11 mai,  

împreună cu diriginta Fülöp Éva. 

Profesoara Bilibók Julianna a supravegheat pregătirea lingvistică a elevilor practicanți în 

Portugalia prin proiectul Erasmus Plus (test inițial, curs on-line, test final). A tradus 

programul elevilor care au participat la practică în Germania în iunie (din română în engleză), 

și a elaborat forma finală a documentelor înainte de călătorii (două fluxuri). 
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Profesorii Gedő Mária și Tamás Zoltán au ținut cursuri de formare pentru participanții 

programului Erasmus Plus din școala noastră. Gedő Mária și Nagy Eszter au însoțit elevii la 

Cottbus, la proiectul Erasmus Plus. 

Profesorul Tamás Zoltán a însoțit elevii la etapa națională a olimpiadei la disciplinele din 

aria curriculară tehnologii, domeniul ”Protecția mediului” la Călărași. A luat parte împreună 

cu elevii la o excursie de studii în Banat, Novi Becej, Sârbia. 

 Profesorii de limba și literatură maghiară și romănă, geografie, istorie iau parte la 

proiectul ROSE.  

Membrii catedrei iau parte și la activitățile extracurriculare.  Ferencz Lilla a luat parte la 

organizarea expoziției de artă a elevilor școlii 

 
 
Catedra reală  
 
             Activitatea în comisia reală s-a desfăşurat pe baza planului de activitate întocmit la 

începutul anului şcolar. 

Elevii din clasele a ix-a au fost testaţi  la începutul anului şcolar la materiile 

matematică, informatică, chimie, fizică 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 cu scopul ca rezultatele din acest an şcolar să fie mai bune decât în cele 

anterioare. Profesorii care predau materie de bacalaureat au început încă in noiembrie 

pregătirile săptămânale pentru elevii din clasele xii a şi b, în cadrul proiectului rose şi în afara 

acestuia. ( Biró Imre, Veress Erzsébet şi Darvas Annamaria). Aceste pregătiri s-au 

desfăşurat după un plan şi orar bine întocmit şi au fost în spijinul elevilor. S-a constatat însă 

că interesul elevilor a fost destul de scăzut faţă de aceste ore suplimentare.  

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. În februarie 2018  avut loc concursul, la care câţiva elevi au obţinut rezultate mai 

bune: Bodó Enikő(XIIB), László József(XIIA), Szopos Solt (XIC), Szekeres Attila(XB). 

Doamna profesoară inspector de biologie-chimie, Lapohos Anna-Maria a ţinut 

consultaţii de chimie pentru elevii clasei a XII-a B în vederea pregătirii pentru examenul de 

bacalaureat în cadrul proiectului ROSE şi în afara acestuia. 
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A participat ca profesor însoțitor, cu 5 elevi la Concursul Interdisciplinar de 

Comunicări Științifice în limba maghiară pentru elevii din clasele liceale "TUDEK", faza 

națională – organizat la  Aiud în perioada 8-10 decembrie 2017. Pentru una dintre cele trei 

lucrări a fost profesor pregătitor: Onodi Henrietta a obținut locul I. la secțiunea biologie – 

ecologie, astfel în perioada 6-8 aprilie 2018 va participa la faza internațională a concursului 

organizat la Kisvarda (Ungaria).   

Sub îndrumarea d-nei profesoare Albert Éva elevi din clasa a XI-a B au participat la faza pe 

şcoala a olimipiadei de protecţia mediului. Doamna profesoară s-a ocupat de pregătirea 

elevilor şi de întocmirea subiectelor, respectiv corectarea lucrărilor. 

Doamna profesoară Albert Éva în colaborare cu Univesitatea Sapientia a  organizat prezentări 

ştiinţifice la care au fost invitaţi profesori universitari 

Dr.Máté István(’’Bacivadászat’) şi  

Dr.B.Szabolcs(’’Mindent a vízről’’) 

Cu ocazia zilei metodice organizate de inspectoratul judeţean, profesorii de chimie au 

vizitat fabrica de bere ’’Csíki Sör Manufaktúra’’ 

Doamna profesoară a ţinut pregătire pentru olimpiada naţionala de protecţia mediului 

pentru eleva Gergely Henrietta-Kinga-XI.B. 

A fost coordonator proiect şi a fost membru în comisia de examinare profesională la 

elevii clasei de  protecţia mediului. 

Doamna profesoară Darvas Annamaria a participat la evaluarea lucrărilor la faza 

locală a olimpiadei de biologie, a ţinut pregătiri pentru Olimpiada de protecţia mediului 

faza locală.  

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

elevii din şcoală.  

Cu elevii clasei a IX-a F  au asistat la nişte experimente de fizică la Fundaţia Pro 

Agriculura Hargitae.  

A pregătit elevii din şcoala noastră pentru examenul de competenţie ECDL. 

La etapa judeeană a olimpiadei de fizică (24 februarie), a participat ca profesor valuator. 

A luat parte la corectarea lucrărilor la concursul de fizică Vermes Miklós (27,28 aprilie) 

Doamna profesoară de educaţie fizică Péterfi Enikő a avut o serie de activităţi cu elevii 

liceului nostru. A selectat elevi în echipa de fotbal, de baschet, a organizat un campionat de 

tenis de masă. A participat cu elevii la  

-Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi al Olimpiadei Gimnaziilor  faza 

oraseneasca ramura tenis de masa (08.12.2017),  
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-Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi al Olimpiadei Gimnaziilor baschet baieti 

faza oraseneasca (19.12.2017) -locul IV,  

-Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi al Olimpiadei Gimnaziilor fotbal pe teren 

redus faza oraseneasca(18.01.2018) -locul I şi faza judeţeană (31.01.2018)- locul I. 

Totodată doamna profesoară s-a ocupat cu pregătirea dansului de vals vienez care a 

fost prezentat la balul părinţilor şi la serbarea Maturandus, în data de 14 februarie 

2018,respectiv cu 

pregatirea pentru Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi al Olimpiadei , faza zonala. 

A organizat selectia celor zece fotbalisti cei mai buni, dintre care 5 legitimati, si cinci 

nelegitimati ,formarea echipei de fotbal baieti pentru zona ,si pregatirea lor. 

A participat cu elevii la Maratonul sanatatii 05.05.2018, unde Poszti Sandor din clasa IX D, a 

obtinut locul 85 

A ţinut pregatire pentru Maratonul Tusnad HRI Vitalion 2018, care a avut loc în data de 

02.06.2018, şi la care Vaszi Tihamér din clasa XC a obţinut locul IV. 

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

HR.  

 
Catedra tehnică și vocațională 

În cursul semestrului I a anului şcolar 2017-2018 în Liceul Tehnologic „Kós Károly” 

din Miercurea Ciuc a avut loc o activitate variată în ceea ce priveşte activitatea de la catedra 

tehnică și vocațională. 

 

Activități 

Toate orele de specialitate sunt predate de cadre specializate în domeniu. 

Domnul profesor Kutas Attila ajutat de doamna profesoară Tamás Krisztina-Melinda 

au întocmit orarul școlii și au efectuat modificările apărute pe parcurs. 

             Doamna directoare adjunct Albert Gyöngyi a participat la consfătuirea de la Băile 1 

Mai în perioada 28-30.09.2017 cu tema „Problemele actuale a educaţiei din Romănia în limba 

maghiară”, unde a  prezentat situaţia şcolilor profesionale, problemele ce se ivesc şi de ce nu 

are prestigiu învăţământul profesional. 

            Doamna profesoară Péter Mária Magdolna a organizat pentru clasele X.Ep, XI.Ep și 

XII.A vizite la magazinul Dedeman pentru a prezenta elevilor materialele de construcții. 

            În perioada 4-8.09.2017 doamna profesoară Székely Bernadett-Erzsébet a participat cu 

elevii clasei a X-a B la o tabără de protecția mediului „Ecoprovocare” la Cheia, jud. Prahova. 
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            Doamna profesoară Székely Bernadett-Erzsébet a participat în perioada 18-29.09.2017 

cu câțiva elevi din clasa a XI-a B la derularea programului Bursă de interoperabilitate 

(Átjárhatósági ösztöndíj) – practică de două săptămâni la Cegléd, „Török János” 

Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola, Ungaria. 

Domnul maistru Szigyártó Mihály cu câțiva elevi din clasa X.Ep a participat în 

perioada 18-29.09.2017 și domnul maistru Szentes Csaba în perioada 02-13.10.2017 a 

participat cu cealaltă parte a clasei a X-a Ep la derularea programului Bursă de 

interoperabilitate (Átjárhatósági ösztöndíj) – practică de două săptămâni la Békéscsaba, 

Ungaria. 

Doamna profesoară Albert Éva a participat cu câțiva elevi la concursul „Ismerjük meg 

környezeti értékeinket” (Să cunoaștem valorile mediului înconjurător) organizat de Biblioteca 

Județeană Kájoni János în data de 18.10.2017. Elevii Zsók Kinga (XI.B) și Raáb Szabolcs 

(XI.B) au obținut locul I, Salamon Tímea (XI.B) a obținut locul II. 

Doamna profesoară Szatmáry Zsófia a coordonat lucrările elevilor Szabó István și 

Kovács Barna-Ábrahám (X.B) și doamna profesoară Székely Bernadett-Erzsébet a elevei 

Salamon Timea din clasa a XI-a B pentru etapa Naţională a concursului TUDEK.La Sesiunea 

Științifică TUDEK organizat la Aiud în perioada 2-3.12.2017 elevii au fost însoţiţi de doamna 

profesoară, Lapohos Anna-Maria. Elevii din clasa XB au luat mențiune la proiectul intitulat 

„Biogáz előállítása söripari szennyvíziszapból" (Prepararea biogazului din nămol rezidual 

obținut din procesul de fabricare a berii). 

Profesorii Albert Éva, Szatmáry Zsófia și Székely Bernadett-Erzsébet au invitat 

profesorii Dr. Máté István și Dr. Szilveszter Szabolcs de la Universitatea Sapientia din 

Miercurea Ciuc pentru a prezenta conferințele științifice „Bacivadászat” (Vânătoare de bacili) 

și „Mindent a vízről” (Totul despre apă) pentru clasele cu profilul protecția mediului. 

           Doamna directoare adjunct Albert Gyöngyi a participat la consfătuirea de la Şumuleu-

Ciuc pe data de 12.10.2017 cu tema „De la băncile şcolii la formarea adulţilor”, unde a 

prezentat situaţia şcolilor profesionale şi ai elevilor absolvenţi ai acestora.(Az iskolapadtól a 

felnőttképzésig). Consfătuirea a fost organizată de Asociaţia Pro Educatione. 

 Elevii clasei a XII-a B împreună cu doamna profesoară Szatmáry Zsófia au vizitat 

expoziția „Spark” din cadrul Universității Sapientia din Miercurea Ciuc. 

 În perioada 24-25.11.2017 clasa a XI-a B împreună cu doamna profesoară Albert Éva 

a participat la tabăra „Vízes tábor Homoródon” din Homorod Băi, organizat de Universitatea 

Sapientia, unde elevii au avut ocazia de a analiza și evalua sursele de ape minerale din zonă. 
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 Au fost întocmite și comunicate subiectele și listele temelor de proiect pentru 

examenele de certificare a calificărilor profesionale pentru anii terminali de liceu și postliceal, 

precum și perioadele de examene. Profesori îndrumători: Kutas Attila, Pálfi Géza, Darvas 

Annamária, Szatmáry Zsófia, Székely Bernadett-Erzsébet, Tamás Zoltán, Albert Éva, György 

Zoltán, Lántzky Csilla, Görbe Erzsébet. 

            Doamna profesoară Tamás Krisztina-Melinda împreună cu membrii catedrei tehnice 

au organizat la Liceul Tehnologic „Kós Károly” din Miercurea Ciuc Cercul metodic Catedra 

tehnică – Zona Miercurea Ciuc în data de 24.11.2017. Ordinea de zi a Cercului metodic a fost 

prezentarea proiectelor derulate în anul școlar 2016-2017.  

           Profesorii Tamás Krisztina-Melinda și Székely Szabolcs au pregătit elevii Bogos 

Barna, Gábor Szabolcs, Gerczuj Csaba-András (XI.Dp), Brassai Tibor și Balló Endre (XI.Ep) 

pentru concursul pe meserii Szakma Sztár din data de 27.01.2018, organizat de Camera de 

Comerț și Industrie din Ungaria. Elevul Brassai Tibor a trecut de faza preliminară și urmează 

să participe la proba practică, organizat la Ungaria. 

             A fost organizat etapa școlară a olimpiadei din domeniul construcțiilor, respectiv 

protecția mediului. Elevii participanți la etapa județeană sunt: Máté Arnold clasa a XI-a A, 

Szász Attila clasa a XII-a A, Gergely Henrietta-Kinga clasa a XI-a B, Márton Ferenc clasa a 

XII-a B. La organizare, alcătuire subiecte și corectare au participat profesorii: Kutas Attila, 

Pálfi Géza, Tamás Krisztina-Melinda, Darvas Annamária, Albert Éva, Szatmáry Zsófia, 

Székely Bernadett Erzsébet. Profesorii care au pregătit elevii pentru aceste concursuri: Kutas 

Attila, Pálfi Géza, Tamás Krisztina-Melinda, Darvas Annamária, Albert Éva, Szatmáry 

Zsófia, Székely Bernadett Erzsébet. 

            În data de 31.01.2018 doamna directoare adjunct Albert Gyöngyi a participat la 

Bucureşti în Comisia Naţională de Specialitate pentru Învăţământul profesional, liceal-filiera 

tehnologică şi postliceal pentru domeniul arhitectură, construcţii şi lucrări publice pentru 

analizarea proiectelor planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de 

specialitate şi pregătire practică pentru clasele a XI-a învăţămînt profesional şi clasele a XI-a 

şi a XII-a, liceu tehnologic, în vederea acordării avizului consultativ. 

            Doamna directoare adjunct Albert Gyöngyi și domnul profesor Kutas Attila au 

participat la corectarea lucrărilor pentru concursul Szakma Sztár în data de 01.02.2018. 

 Profesorii de la clasele de arhitectură au organizat diferite expoziții cu ocazia zilelor 

școlii. Doamna profesoară Tamás Bernadett a participat în data de 21.09.2017 cu clasa a XI-a 

C la pictarea mobilierului din clasa cu motive tradiționale. În data de 22.09.2017 a organizat 
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pentru clasa a XI-a C și elevii din Szeged, Ungaria proiectele de studiu, cu conținut unic, de 

proiectare a podurilor care leagă cele două școli.  

          În data de 27.09.201 profesorii Tamás Bernadett și Gál Sándor Szabolcs au participat cu 

clasa a X-a C și cu elevii din Győr, Ungaria la un proiect de pictare a mobilierului, organizat 

la  Inlăceni, com. Atid. În afara pictării mobilierului au studiat, desenat și fotografiat 

patrimonul construit al satului. Au organizat pentru clasa a XI-a C, o excursie de studiu în 

data de 02.10.2017 la Brașov, pentru studierea arhitecturii clădirilor. 

            În data de 04.10.2017 a organizat o activitate de pictare a materialelor textile cu clasa 

XI.C. A participat cu elevii claselor X.C și XI.C în data de 14.11.2017 la expoziția de pictură 

organizată de artiști din zona Ciucului.  

           Domnul profesor Kutas Attila a organizat pentru clasa a X-a A vizite la depozitul de 

materiale de construcții și la lucrări de construcții. Tot cu clasa a X-a A au vizionat filme cu 

clădiri speciale. 

           În cadrul zilelor școlii domnul profesor Kutas Attila a organizat și în acest an concursul 

Kós Károly, având tema viața și opera lui. 

          Domnul profesor Pálfi Géza a organizat o expoziție de machete din lucrările clasei a 

XII-a A cu tematica biserici din zona Ciucului. 

         Domnul profesor Kutas Attila a prezentat pentru clasele X.A, XI.A și XII.A lucrările de 

examen al elevilor din anii anteriori. 

        Domnul profesor Pálfi Géza a organizat un concurs pe tema Patrimoniul construit al 

orașului Miercurea Ciuc (Csíkszereda építészeti öröksége). 

        Doamna profesoară Lapohos Anna-Mária a participat în data de 01.02.2018 la Bucureşti 

în Comisia Naţională de Specialitate pentru Învăţământul liceal-filiera tehnologică şi 

postliceal pentru domeniul protecția mediului pentru analizarea proiectelor planurilor de 

învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătire practică pentru 

clasele a XI-a şi a XII-a, liceu tehnologic, în vederea acordării avizului consultativ. 

        Domnul maistru Szentes Gyula a realizat în atelierul de instalații tehnico-sanitare a 

școlii, legarea ventilatorului la tabloul electric din cadrul punctului de sudură. A prezentat 

materialele, sculele și echipamentele de instalații din atelierul școlii pentru clasa a XI-a Dp. 

         Elevii clasei a XI-a Dp împreună cu domnul maistru Szentes Gyula au vizitat stația de 

pompare și stația de epurare a orașului Miercurea Ciuc. 

Domnul profesor Gál Sándor Szabolcs a organizat în cadrul zilelor școlii concursul 

„Pálcikadesign” și concursul legat de orașul Miercurea Ciuc. 
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În perioada 04-08.10.2017 domnul profesor Gál Sándor Szabolcs a participat împreună 

cu clasa a X-a C la excursia organizată la Győr, Ungaria, unde pe lângă vizitarea diferitelor 

atracții turistice au studiat și patrimoniul construit al orașului Győr. 

Domnul profesor Gál Sándor Szabolcs a prezentat în data de 17.01.2018 o conferință 

științifică pentru clasa a XI-a A cu tema Construcțiile și  mediul înconjurător (Építészet és 

természet). 

În data de 09.02.2018 domnul profesor Gál Sándor Szabolcs a participat cu câțiva 

elevi din clasa a XI-a C (Barta István, Farkas József și Trentea Krisztián) la studierea și 

măsurarea conacului Thúry din Tamașfălău, castelul Kálnoky aflat la Micloșoara, precum și 

clădirea Muzeului Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe. Desenele de studiu din timpul 

excursiei vor fi folosite la întocmirea lucrării de concurs pentru Conferința Internațională de 

Construcții, ediția a XXIV-a. 

 Doamna profesoară Szatmáry Zsófia participă cu câțiva elevi din clasa a IX-a B la 

concursul on-line „Bölcs diák”. 

         În cursul semestrului II a anului şcolar 2017-2018 în Liceul Tehnologic „Kós Károly” 

din Miercurea Ciuc a avut loc o activitate variată în ceea ce priveşte activitatea de la catedra 

tehnică și vocațională. 

 

Activități 

În perioada 05 - 06.02.2018 a fost organizat de către domnul profesor Kutas Attila 

Sándor etapa şcolară a olimpiadei din domeniul construcțiilor. Elevii participanți la faza 

națională: Máté Arnold clasa a XI-a A, Szász Attila clasa a XII-a A. 

Pe parcursul lunilor februarie și martie 2018, domnul profesor Tamás Zoltán a 

organizat cursuri de formare pentru participanții programului „Erasmus +” din școala noastră. 

Profesorii Szatmáry Zsófia și Lapohos Anna-Mária în perioada 05.03 - 25.07.2018 au 

participat la proiectul orășean cu titlul „Apele naturale a orașului Miercurea Ciuc” – procurare 

echipamente didactice pentru laboratorul de protecția mediului. 

În perioada 06.03 - 30.09.2018 profesorii Albert Éva și Szatmáry Zsófia au participat 

la proiectul Consiliului Judeţean: Cumpărare echipamente didactice pentru laboratorul de 

protecția mediului. 

În data de 16.03.2018 doamna profesoară Tamás Bernadett a participat cu câțiva elevi 

din clasa a IX-a C Pál Tamás, Bálint Instván, din clasa a XI-a C Sántha Szabolcs, Miska 

Hunor, Bilibók Alpár etc. la concursul artistic de creativitate „Disz-harmónia” organizat de 

Universitatea Creștină Partium din Oradea. 
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În data de 30.03.2018 doamna profesoară Tamás Bernadett a participat cu câțiva elevi 

din clasa a XI-a C Sántha Szabolcs, Szopos Solt și din clasa a X-a C Székely Hunor la 

concursul de creativitate “Fiatalok a hit útján”, organizat la Târgu Mureș. În categoria desen a 

obținut locul I Sántha Szabolcs și locul II Szopos Solt, în categoria afișe Székely Hunor a 

obținut locul II. 

Domnul profesor Székely Szabolcs în perioada 02 - 06.04.2018 a participat cu elevii 

Máté Arnold clasa a XI-a A și Szász Attila clasa a XII-a A ca profesor însoțitor la Olimpiada 

națională la disciplinele din aria curriculară Tehnologii – domeniul: Construcții, instalații și 

lucrări publice, organizat la Târgoviște, unde elevul Máté Arnold clasa a XI-a A a obținut 

locul VI și a luat mențiune și elevul Szász Attila clasa a XII-a A a luat locul III. 

Domnul profesor Tamás Zoltán în perioada 02 - 06.04.2018 a participat cu elevul 

Gergely Márton Ferenc clasa a XII-a B ca profesor însoțitor la etapa națională a olimpiadei la 

disciplinele din aria curriculară Tehnologii – domeniul Protecția mediului, organizat la 

Călărași.  

Profesorii care au pregătit elevii pentru Olimpiada națională Tehnologii – domeniile: 

Construcții, instalații și lucrări publice și Protecția mediului au fost: Kutas Attila, Pálfi Géza, 

Tamás Krisztina-Melinda, Darvas Annamária, Albert Éva, Szatmáry Zsófia și Székely 

Bernadett Erzsébet. 

Domnul profesor Székely Szabolcs  aparticipat cu elevul Brassai Tibor din clasa XI.Ep 

la concursul Szakma Sztár din Göd, Ungaria. 

  În luna aprilie 2018 domnul maistru Szentes Csaba L. a vizitat cu elevul Brassai 

Tibor din clasa XI.Ep faza finală a concursul Szakma Sztár din Budapesta, Ungaria. Au vizitat 

concursul şi domnul maistru Szigyártó Mihály şi domnul profesor Kutas Attila Sándor  cu un 

grup de elevi din clasa a X-a A. 

În perioada 04 - 08.04.2018 domnul profesor Gál Sándor Szabolcs şi doamna 

profesoară Albert Gyöngyi  a participat cu câțiva elevi din clasa a XI-a C – Barta István, 

Farkas József și Trentea Krisztián, ca profesori însoțitori la Conferința Internațională de 

Construcții, ediția a XXIV-a, organizat la Miskolc, Ungaria. Elevul Barta István din clasa a 

XI-a C a luat mențiune. Coordonator de proiect a fost domnul profesor Gál Sándor Szabolcs. 

Doamna profesoară Albert Éva în data de 25.04.2018 împreună cu clasa XI.B a vizitat 

grădina de plante medicinale ”Kajoni Herbarium” expus la Casa de copii Szent István, 

Șumuleu. 

Profesorii Albert Éva și Szatmáry Zsófia în data de 09.05.2018 împreună cu clasele 

XI.B și IX.B au participat la un flashmob „Ziua EU” organizat în Piața Libertății. 
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Doamna profesoară Tamás Bernadett a organizat împreună cu clasa a XI-a C în data 

de 09.05.2018 spectacolului Galanty “A szél ajándéka” (pentru concursul ”Légy euró cool”), 

în care elevii participanți au avut ocazia de a exersa talentele actoricești și exprimarea 

emoțiilor prin mișcare.  

În data de 09.05.2018 doamna profesoară Tamás Bernadett cu clasa a XI-a C a vizitat 

expoziția de artă Ziua europeană a creativității, expus în galeria Consiliului Județean Harghita. 

În perioada aprilie-mai doamna profesoară Szatmáry Zsófia cu elevii clasei a X-a B a 

participat la cursul „Energia takarékos életmód” (Mod de viață economic), organizat de 

Consiliul Județean. 

În data de 12.05.2018 a fost organizat pentru elevii claselor a VIII-a concursul de 

construire poduri din deșeuri, în vederea promovării școlii. Organizatori: Kutas Attila, Tamás 

Bernadett, respectiv direcțiunea școlii Szén János și Albert Gyöngyi. 

Doamna profesoară Szatmáry Zsófia în data de 23.05.2018 împreună cu clasa a IX-a B 

a participat la expoziția Spark, organizat la Universitatea Sapientia EMTE din Miercurea 

Ciuc. 

În luna mai doamna profesoară Szatmáry Zsófia cu câțiva elevi din clasa a X-a B 

(Simoin Katalin, Tófalvi Kriszta, Kovács Kamilla) au participat la concursul „Teleki-Virág”, 

organizat la Sovata. 

Doamna profesoară Tamás Bernadett în data de 24.05.2018 a participat cu câțiva elevi 

din clasa a XI-a C Sántha Szabolcs și Csibi Erik-Richárd, din clasa a X-a C Kósa Adrienn-

Mária la concursul de arte vizuale “Szülőföldem Erdély-Szilágysági barangolások”, organizat 

la Cluj-Napoca, unde elevii participanți au obținut trei premii speciale. 

Profesorii Tamás Bernadett și Nagy Melinda au vizitat cu elevii clasei a IX-a AC în 

data de 25.05.2018 expoziția de artă din lucrări de diplomă a elevilor Liceului de Artă „Nagy 

István”. 

În luna mai doamna profesoară Nagy Melinda a participat la expoziția de pictură 

Zoltán Béla expusă în Galeria de Artă Új Kriterion cu clasa a X-a C. 

Pentru clasele IX.A, X.A și X.E domnul maistru Szigyártó Mihály permanent a 

organizat vizite la șantiere, stații de betoane și asfalte, precum și la magazine de mărfuri 

industriale și materiale de construcții pentru cunoașterea utilajelor și a materialelor folosite în 

construcții. 

Profesoarii Albert Gyöngyi, Albert Éva, Szatmáry Zsófia, Kutas Attila, Pálfi Géza, 

Tamás Krisztina-Melinda, Darvas Annamária, în data de 30.05.2018 au fost membrii în 

comisia de organizare și evaluare a examenul de certificare profesională, calificarea: 
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tehnician ecolog și protecția calității mediului respectiv construcţii instalaţii şi lucrări 

publice. 

Au fost membrii în comisia de organizare și evaluare a examenul de certificare 

profesională a absolvenților din învăţământului liceal, filiera vocaţională profesorii Albert 

Gyöngyi, Tamás Krisztina-Melinda, György Zoltán, Gál Sándor Szabolcs, Tamás Bernadett 

În luna iunie doamna profesoară Nagy Melinda a organizat pentru elevii clasei a IX-a 

AC o activitate de desen peisaj în cetatea și împrejurimea Cetății Mikó. 

Profesorii de la clasele de arhitectură au organizat în 14.06.2018 expoziția anuală de 

artă de sfârșit de an școlar, elevii participanți: elevii claselor a IX-a AC, a X-a C, a XI-a C și a 

XII-a C. 

În data de 15.06.2018 a fost organizat de doamna profesoară Tamás Bernadett tabăra 

de specialitate la Inlăceni și Sighișoara pentru elevii claselor a IX-a AC și a X-a C. 

Doamna profesoară Nagy Melinda în luna iunie a vizitat expoziția anuală a elevilor de 

la  Şcoala de Artă Populară cu clasa a X-a C. 

Domnul maistru Szigyártó Mihály cu câțiva elevi din clasa X.Ep a participat în 

perioada 15.06 - 01.07.2018 la un schimb de experiențe profesionale la Cottbus, Germania – 

în cadrul programului Erasmus+. 

În luna iunie doamna profesoară Szatmáry Zsófia cu elevii clasei a XII-a B a participat 

la ziua porților deschise „Légy egy napra egyetemista” (Fi student pentru o zi) organizat de 

Universitatea Sapientia EMTE din Miercurea Ciuc pentru a cunoaște mai bine universitatea și 

viața de student. 

În perioada 18 - 22.06.2018 a fost organizat tabăra de specialitate pentru clasa a XI-a 

C, la Băile Mădicea, Cârța și Tomești. Profesorii organizatori și însoțitori au fost: Tamás 

Bernadett și Gál Sándor Szabolcs. 

În luna iunie doamna profesoară Nagy Melinda a vizitat expoziția de sculptură în 

Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita cu clasa a IX-a AC. 

În data de 20.06.2018 doamna profesoară Szatmáry Zsófia a participat la o şedinţă de 

masă rotundă la Universitatea Sapientia EMTE din Miercurea Ciuc cu studenţii ELTE. Scopul 

activității: schimb de experiență și educația mediului. 

Domnul profesor Kutas Attila Sándor în perioada 29.06 - 14.07.2018 a participat cu 

câțiva elevi din clasa X.A și a efectuat practica profesională la Cottbus, Germania – în cadrul 

programului Erasmus+. 

Doamna profesoară Tamás Krisztina-Melinda în data de 28 august 2018 a participat ca 

asistent supraveghetor și ca evaluator cu doamna profesoară Albert Gyöngyi la Concursul 
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pentru suplinirea/ ocuparea posturilor din învățământul preuniversitar de cadre didactice 

suplinitori calificați și necalificați organizat la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”. 

  

Comisia metodică a diriginţilor    

 

 

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

diriginţilor şi proiectul lectoratelor cu părinţi,  care a fost discutat şi aprobat de membrii 

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

consiliere, a ţinut -conform termenilor- şedinţele cu părinţi.  

În semestrul I. temele principale ale comisiei metodice au fost: dezvoltarea comunității 

de clasă, rezolvarea conflictelor în clasă,  învățarea învățării, toleranță, probleme de purtare, 

dificultăți de învățare, jocuri tematice în timpul orelor de diriginție. 

Diriginții au primit de la psihologul şcolii, Dombi Dalma  materiale și informații 

referitoare la fiecare temă prezentată în planul educativ al comisiei. Au primit diferite jocuri, 

pe care pot folosi în timpul orelor de diriginție. Au primit o prezentare ppt. Învățarea învățării, 

pe care diriginții pot folosi în clasă. 

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.  Diriginții au avut materiale auxiliare la îndemănă, precum filme, cărți, teste pentru a 

folosi la orele de dirigenție. 

Profesorii diriginţi au o relaţie foarte bună cu psihologul şcolii , se ajută reciproc la 

problemele ivite.  

Diriginții și clasele XI.E și XI.D, împreună cu psihologul şcolii, Dombi Dalma  au 

participat la un program de consilierea carierei organizată de Asociația Pro- Educatione. 

Programul a ținut 2 zile, copii au învățat despre locuri de muncă și despre capacități necesare 

pentru ocuparea locurilor de muncă. Au făcut jocuri și exerciții tematice în mici grupuri. 

În clasele IX-a diriginţii cu ajutorul psihologului şcolii, Dombi Dalma  au organizat 

activitîţi de „teambuilding” pentru dezvoltarea favorabilă a comunităţii clasei. (IX.AC, IX.B, 

IX.E, IX.F) 
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La orele de dirigenţie au fost chemaţi invitaţi, precum psihologul şcoli Dombi Dalma i,  

și reprezentanta Asociației Juventutti, având tema:  Folosirea corectă a internetului și Frofilul 

meu Facebook. 

În cooperare cu psiholog au fost ţinute activitati de prevenirea consumului de alcool și 

de droguri în mai multe clase (IX. D., X. D., X.E.,XI.D., XI. E.) Sa discutat și despre Ziua 

Naţională Împotriva Traficului Uman în mai multe clase. 

În clasele XII.C și XII.A au fost ținute mai multe ore de consilierea carierei la cererea 

dirigințiilor. 

În clasa IX.F ,la cererea dirigintei, Dombi Dalma a  ținut 4 ore de teambuilding cu 

metode restorative, pentru rezolvarea conflictelor. 

In zilele Kós Karoly diriginţii au participat împreună cu clasele lor la programul : 

Pregătirea ornamentelor de Crăciun din mărgele și hârtie, coordonat de psihologul școlii, 

Dombi Dalma organizat pentru elevi.  

 

Consiliul elevilor  

 

  De la începutul anului școlar  2017-2018 Consiliul Elevilor are 12 membri noi, anume 

Schulleri Kamilla, Moga Emese, Barabás Vivien, György Anett, Csibi Orsolya, Sorbán 

Tímea, Elekes Szabina, Gergely Raffaella, Molnár Dávid-Attila, Pál Gáspár, Ilonka Zsombor, 

Blénesi Csaba IX-a A, B, C,  XI-a A.  

Consiliul Elevilor din școala noastră se mândrește cu numeroase activități organizate 

în acest semestru. Cu ocazia acestor activități extracuriculare membrii consiliului reușesc să-și 

dovedească calitățile atât profesorilor, cît și colegilor.  

Acordăm mare importanță faptului, că Consiliul Elevilor face parte activ din 

activitățile  Consiliului din Ciuc, respectiv din programele acestuia. În același timp colaborăm 

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

și ca organizatori. 

PROGRAME ÎN SEMESTRUL I.: 

- Deschiderea anului școlar – 11 septembrie – Ținerea unei mici prezentări elevilor de 

clasa a 9-a, recepție. 

- Recrutare – 15 septembrie – La începutul fiecărui an școlar 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 și să prezinte niște activități, ex. Karaoke, seară 
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de film, seară de dans, carnaval etc... Cu această ocazie  pe parcursul prezentării celor 

interesați servesc ceai și oferă o mică prezentare a organizației. 

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

pizza și ceai - 18 octombrie 

- Am participat la activitatea națională Săptămâna Legumelor și a Fructelor 

- Zilele Şcolii – 4-6. decembrie – Reprezentanții consiliului elevilor,  László Ildikó, 

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

Școlii, Zilele Kós Károly. Cu această ocazie Consiliul elevilor a organizat trei ore de 

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

cu ajutorul d-lui profesor Kutas Attila si Székely Szabolcs, Casino Las Vegas, 

campionat football, concurs gastronomic, concurs de logică, căutarea comorilor, 

arhitectura orașului Miercurea Ciuc, concurs de jocuri video Counterstrike și League 

of Legends. Am văzut expoziții din lucrările elevilor de la clasele de arhitectură și 

design, expoziție de fotografii și am confecționat ornamente pentru pomul de crăciun. 

La fiecare concurs au fost repartizați membrii consiliului elevilor ca asistenți 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 ținut legătura și au participat la întrunirile consiliului orășean al 

elevilor CSÍKI DT. 

- Consiliul elevilor are și un website unde pot fi văzute atât pozele cu toate activitățile 

Consiliului cât și lista membrilor.  

- Am ales un nou președinte în locul lui Laszló Ildikó din XII. A, acum președintele 

Consiliului Elevilor din Liceul Tehnologic Kós Károly este Schulleri Kamilla din 

clasa a IX. B.  

- 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.  
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Internatul şcolii   

 

           Internatele pentru elevi sunt unităţi social-educative, care se organizează şi 

funcţionează pe lângă instituţiile şcolare, cu scopul de a asigura eleviilor condiţii 

corespunzătoare de cazare, studiu şi educaţie. 

  Intreaga activitate din internat s-a discutat si s-a analizat in adunarea generala a eleviilor care 

s-a desfasurat la inceputul anului scolar, unde s-a ales un comitet de internat format din 7-10 

elevi atat la fete cat si la baieti. Repartizarea eleviilor pe etaje, dormitoare s-a facut diferentiat 

in functie de anul de studiu si de specialitate. Activitatea eleviilor din internat a cuprins 

pregatirea lectiilor si a lucrariilor practice, actiuni cultural-artistice si sportive, de educatie 

igienico-sanitara, de gospodarire si administrare. 

  La intocmirea programului s-a tinut cont de varsta eleviilor si de orarul scolii, urmarindu-se 

asigurarea zilnica a opt ore de somn pentru elevi. Comitetul de internat a repartizat celorlati 

elevi responsabilitati privind: 

- intretinerea mobilierului din camin 

- curatenia si infrumusetarea internatului 

- serviciu zilnic in  cantina scolii. 

  Activitatiile culturale si de timp liber organizate de catre comitetul de internat sunt 

indrumate de catre pedagogul scolii, aceste activitati sunt urmatoarele: 

- Balul Bobocilor 

      -    Serbarea Pomului de Iarna 

- Balul Mastilor 

- Balul Majoratului cu program artistic cu absolventii de liceu 

- Activitati sportive (fotbal, handbal etc.) 

  In intreaga sa activitate, comitetul de internat a conlucrat cu conducerea scolii, cu pedagogii 

si administratorul. 

  Comitetul de internat si-a desfasurat activitatea in vederea educarii eleviilor, - in spiritul 

ordinei si disciplinei; - pastrarea obiectelor de inventar; - cunoasterea si respectarea de catre 

elevi a prevederilor regulamentului de ordine interioara. 

  In cadrul educatiei sanitare, elevii din internat au avut o intalnire cu un cadru medical care 

le-a prezentat despre:  

- igiena imbracamintei 

- igiena intima si a alimentatiei 
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  S-a prelucrat eleviilor interzicerea si introducerea drogurilor, substantelor toxice, a bauturilor 

si fumatului in internat. 

  Periodic s-au analizat abaterile eleviilor si s-a informat conducerea scolii, a dirigintelui cat si 

a parintiilor. In functie de abaterile savirsite de catre elevi, au fost sanctionati conform 

regulamentului de ordine interioara. 

 

 

Perfecţionarea cadrelor didactice 

în  anul şcolar 2017-2018 

 

                  Profesorii din Liceul Tehnologic „Kós Károly”Miercurea Ciuc în  anul şcolar 

2017-2018 au participat, respectiv s-au înscris la diferite perfecţionări. 

 

 
TABEL NOMINAL 

cu cadrele didactice care au  obţinut grade didactice 
 
 

Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele 
 

Specialitatea Gradul 
didactic 

Sesiunea 

1. Gedő Mária Limba engleză Gr. I 2018 
2. Tamás Zoltán Geografie Gr. I 2018 

 
 
 

TABEL NOMINAL 
 cu  cadrele didactice care au  avut inspectie curentă  

 
Nr. 
Crt 

Nume şi prenume Specialitate Gradul didactic 

1. 
Puskás S. Krisztina-
Melinda, căs. Tamás 

Instalaţii pentru construcţii 
Insp. curentă 2 

 grad did. II - 2019 

2. Kutas A. Attila-Sandor 
Căi ferate, drumuri și 
poduri 
 

Insp. curentă 2 
 grad did. II - 2019 

3. 
Kerekes J. Zsófia, căs. 
Szatmáry 

Ingineria și protecția 
mediului în industrie 
 

Insp. curentă 2 
  grad did. II - 2019 

4 Ferencz Á. Bernadett Arte vizuale 
Insp. cur. 1.  

grad did.- II 2020 

5. Kovács E. Zsuzsana Fizică 
Insp cur. 1. 

grad did. I - 2021 

6. Péterfi I. Enikő Educatie fizică 
Insp. cur. 1. 

grad did. I - 2021 
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7.  
Gerczuly M. Julianna, căs. 
Bilibok 

Limba engleză 
Insp. cur. 2 

grad did. I. - 2019 
 
Cadrele didactice care au participat la cursuri de perfecţionare organizate de Casa 

Corpului Didactic sau alte forme de perfecționare:  

 

Semestrul I 

 
Albert Gyöngyi: 

Elemente de management educațional pentru directori, directori adjuncți, CCD – 18.01-

01.03.2018 

Seminar internațional Comunicare instituțională, org. De ISJ Harghita în parteneriat cu Senior 

Experten Service – Germania, în cadrul proiectului internațional ROHAISJ4-Comunicare 

instituțională, în perioada 02.10-18.10.2017 

Bilibok Julianna: Curs on-line: Introducing Project-Based Learning in your Classroom (noi-

dec.2017) – Teacher Academy Course - 20 ore 

Ferencz Lilla:  

Atelierul ETWINNING. Organizat de ISJ Harghita, la CCDHarghita, data: 13.12. 2017 

 

Semestrul II 

Albert Gyöngyi: 

Academia de vară „Bolyai” 2018, secțiunea tehnică-Miercurea Nirajului,22-28.07. 

Albert Éva 

Academia de vară „Bolyai”-secția chimie, 16-21.07.2018, Sapientia EMTE 

Bilibok Julianna 

Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar/ Inovare și schimbare 

în managementul instituțiilor de învățămănt preuniversitar, 13.03.2018 – 17. 06. 2018, CCD- 

Asociația Egomundi, Călărași. 

Metodica predării – învățării – evaluării eficiente în instituțiile de învățământ preuniversitar, 

20.06.2018 – 09. 07. 2018, CCD - Asociația Egomundi, Călărași. 

Ferencz Lilla 

Metode noi în predarea lb si literaturii maghiare, 11-13 mai, CCD -M Ciuc 

Academia de vară „Bolyai” 2018, Săptămâna creativității, secția lb. si lit. maghiară, 16-20 

iulie, Liceul Báthory István, Cluj Napoca 
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Fülöp Éva:  

Metode noi în predarea lb. și literaturii maghiare, 11-13 mai, CCD MCiuc 

Academia de vară „Bolyai” 2018- Săptămâna creativității, secția lb. si lit. maghiară, 16-20 

iulie, Liceul Báthory István, Cluj Napoca. 

Lapohos Annamária 

Academia de vară „Bolyai” 2018, secțiunea biologie-protecția mediului, Padis. 

Tamás Zoltán 

Calitatea gimnaziului, 11-14 iulie 2018, Solymár, Ungaria 

Academia de vară „Bolyai”, 23 – 29 iulie 2018, Padiș, România 

Introducere în abordarea generală a pedagogiei Waldorf, 21–24 august 2018, Polonița, 

Harghita 

Tankó Gabriella 

Academia de vară „Bolyai” 2018, Pedagogie prin experiență (Élménypedagógia) 

 
 
Nistor Rareş: Consilier mediator, Piatra Neamț, mai 2018,17p 

                       Competente de exprimare culturala, Piatra Neamț, mai 2018,15p 

                        Bune practici pentru prevenirea conflictelor și violenței în școli, Piatra Neamț, 

mai 2018-Conferinta Internationala. 

                        

                                                          Planul de şcolarizare   

 

În acest an nu am reușit să realizăm planul de şcolarizare în totalitate.  Am realizat în 

totalitate cinci 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), și două clase de școală 

profesională de trei ani: o clasă instalator instalaţii technico-sanitare şi de gaze, 0,5 clase de 

zidar-pietrar-tencuitor, respectiv 0,5 clase de dulgher-tâmplar-parchetar. Nu ni s-a aprobat 

clasa  postliceală cu specializarea tehnician cadastru funciar-topograf . 

 

Activităţiile tehnico-instructive 

 

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

Clasele începătoare de şcoală profesională şi de liceu au efectuat practica în atelierele 

şcolii, iar clasele mai mari pe şantiere,  la firme particulare pe baza contractelor. 
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Denumirea organizației partenere Localitatea Persoana de contactat 
SC PALPRODEX SRL FRUMOASA Pál Gábor 
SC GARDEN PROIECT SRL MĂDĂRAS János Ferdinánd 
SC GARDEN PROIECT SRL MĂDĂRAS János Ferdinánd 
SC ZIDAR CONSTRUCT SRL DĂNEȘTI János Zoltán 
SC ZUW COMPANY CIUCSÎNGEORGIU Gál Ernő 
BEN TEAM ETIP SRL SÂNSIMION Dénes Barna 
II DEÁK L. CSABA FRUMOASA Deák Csaba 
DEZING HÁZCENTRUM SRL CIUCSÎNGEORGIU Gál Á AttiLA 
SC OPTIMISM SRL MIERCUREA CIUC Barabás István 
BEM TEAM EPIT SRL SÂNSIMION Denes Barna 
SC BRASSAI SRL REMETE Brassai Tibor 
FAVORITOS ROLTOX PLACE SRL BĂILE TUSNAD  Bulgaru Roxans Alina 
SC IMPREST SRL MIERCUREA CIUC Imre Kálmán 
SC MARMIXT  SRL MIERCUREA CIUC Máró András 
SC EURONET-TRADE SRL MIERCUREA CIUC BóldizsáR  Tibór 
SC BTC COMPUTERS SRL MIERCUREA CIUC Sándor Dénes 
SC NOVATHERM SRL MIERCUREA CIUC Szenner István 
SC VITAL ROB-IMPEX SRL SÂNTIMBRU Vitális  Róbert 
SC GERKON SRL MIERCUREA CIUC Kozma István 
II FÜZI LEVENTE MIERCUREA CIUC Füzi Levente 
II SÁNDOR ATTILA  SÂNSIMION Sándor Attila 
II CSISZER ANDRÁS SĂNCRĂIENI Csiszer András 
SC MIKROINSTAL SRL LUNCA DE SUS Bors Károly 
SC E ON DISTRIBUTIE ODORHEIU SECUIESC Mărcinel Nicu 
SC FORMULA PRIMA CRISTORU SECUIESC Dobos Albert 
SC GY-A CSŐMONTAGE SRL ZETEA Lukács Győző 

 
 
           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,  în clădirea şcolii, internat şi incinta atelierelor.  

 

 

 

  Cunoaşterea normelor de SSM şi PSI de către elevi  

 



 

 40

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 au fost două simulări de incendiu, şi două de cutremur. Aceasta 

din urmă a fost organizată în parteneriat cu Haineken Romania și Crecea Roșie Harghita și a 

fost precedat de un curs de pregătire a tineretului 16-18 ani pentru dezastre la care au luat 

parte 36 de elevi din școala noastră. 

 

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 precum şi pentru controlul curăţeniei în şcoală. Se cere o muncă mai preciză şi 

atentă din partea femeilor de serviciu. 

Este o problemă și 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.  

Dezăpezire la nevoie a căilor de acces în curtea instituției de către toate persoanele din 

compartimentul de administrație. 

 

 Igienizare şi reparaţii 

Îngrijitori - Curățenie generală la începutul anului școlar 

- Curățenie și dezinfecție zilnică în clădirea liceului, sala de sport, 

laboratoare și internate 

- Spălarea așternutulirol și fețelor de mese 

Tâmplar - Reparații uși, bănci și scaune 

- Reparații curente la nevoie 

Instalator - Aerisirea zilnică a sistemului de încălzire 

- Sudarea și repararea scaunelor din clase 
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În cursul anului s-au finalizat mai multe lucrări cum ar fi 

- reamenajarea grupului sanitar de fete de la etaj din clădirea şcolii: 

- montarea copertină intrare internate 

- reamenajarea instalaţiilor de apă rece caldă şi canalizare de la internat băieţi 

 
Proiecte 

 
 
-Pe parcursul primului semestru s-a derulat o parte din proiectele Határtalanul în care 

şcoala noastră a luat parte ca partener în trei proiecte cu diferite licee din Ungaria.(Győr, 

Cegléd, Szeged). Activităţiile pentru alte 7 proiecte vor avea loc în semestrul II. 

-S-a derulat programul Bursă de interoperabilitate (Átjárhatósági ösztöndíj) – practică 

de două săptămâni la Cegléd, „Török János” Mezőgazdasági és Egészségügyi 

Szakközépiskola, Ungaria respectiv la Békéscsaba, Ungaria. 

              -Lansarea proiectului Erasmus+ în parteneriat cu Cottbus (Germania) cu 

titlul„Dezvoltarea pregatirilor practice de constructii publice a participantilor VET” cu nr. 

contract  2017-1-RO01-KA102-036857, diseminareînclaseleparticipante (X.A și X.E) 

înrândulelevilorși al părinților(Lapohos Anna- Mária și Szén János), organizarea selecției 

grupurilor țintă (Lapohos Anna- Mária,SzénJános, Kutas Attila, Engelhardt Robert, 

GedőMária), proiect în care unitatea noastră de învățământ este beneficiar. 

           -Lansarea proiectului Erasmus+ în parteneriat cu Lisabona (Portugalia) cu titlul 

„Impreuna in Erasmus+ pentru Competentesi Competitivitate in Harghita!”cu nr. 2017-1-

RO01-KA102-03 6620, diseminareînclasaparticipantă (XI.B) în rândul elevilor și al părinților 

(Lapohos Anna- Mária, Albert Éva, Szén János), organizarea selectiei, a pregatirilor, testului 

lingvistic OLS (Bilibok Julianna), intalnire cu parintii(Lapohos Anna- Mária, Albert Éva, 

Darvas Annamária, SzénJános). În acest proiect școala noastră ia parte ca partener, aplicantul 

fiind Liceul Tehnologic Puskas Tivadar, Ditrău. 

- Reparații curente la instalația de apă și canalizare 

 

Electrician - Înlocuirea becurilor și tuburilor de neon 

- Schimbarea și repararea întrerupătoarelor și a prizelor 

- Reparații curente la instalația electrică 

Zugrav-zidar 

(îngrijitor) 

- strângerea deșeurilor în curtea instituției 

- reparații curente de zugrăvire 
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             - Constituirea unui consorțiu regional pentru educație și formare profesională în VET cu 

denumirea „Aplică și învață în HRαCV” cu  Liceul Tehnologic Puskas Tivadarși Liceul Tehnologic 

Baróti Szabó Dávid, Baraolt (jud. Covasna) și depunerea unui nou proiect Erasmus+ în data de 1 

februarie cu titlul „Prin ERASMUS+un+abilități și cunoștințe pentru dezvoltare profesională și 

angajabilitate”(Lapohos Anna- Máriași SzénJános). 

Proiecte din semestrul II. 

          -Participare in programul, practica de protecția mediului a elevilor din clasa a XI-a B cadrul 

proiectului ERASMUS+  Portugalia cu doamnele profesoare  Lapohos Anna- Mária, Darvas 

Annamária. 

- Participare in programul, practica de construcţii publice a elevilor din clasa a XI-a A în cadrul 

proiectului ERASMUS+  Cottbus cu profesorii , maiştrii, Szígyártó Mihály,Kutas Attila, Gedő Mária, 

Nagy Eszter,în perioada 29.06.-14.07. 

 

Ssz. / 
Nr.  
crt. 

A pályázat címe / típusa 
Nume program/proiect/acţiune 

A támogató szervezet 
neve / Numele 

organizaţiei care v-a 
sprijinit: 

Leszerződött 
összeg / Suma 

contractată (lei) 

Elszámolt összeg / 
Suma 

decontată 
(lei) 

1. Gólyabál / Balul bobocilor Csíkszereda 
Polgármesteri 

hivatala/Consiliul Local 
M. Ciuc 

 
3200 

 
3200 

2. Iskolanapok / Zilele Școlii Csíkszereda 
Polgármesteri 

hivatala/Consiliul Local 
M. Ciuc 

 
2500 

 
2500 

3. Építészeti műhelymunka 
nyolcadik osztályos diákok 

számára/Atelier pentru elevii din 
clasele a VIII-a. 

Csíkszereda 
Polgármesteri 

hivatala/Consiliul Local 
M. Ciuc 

1800 1800 

4. 
Év végi képzőművészeti kiállítás / 

Expoziție de artă 

Csíkszereda 
Polgármesteri 

hivatala/Consiliul Local 
M. Ciuc 

 
1000 

1000 

5. 
Csíkszereda természetes 

vizei/Ape naturale ale oraşului 
M. Ciuc 

Csíkszereda 
Polgármesteri 

hivatala/Consiliul Local 
M. Ciuc 

 
1000 

1000 

6. 

Laboreszközök/Cumpărare 
echipamente didactice pt. 
Laboratorul de protecţia 

mediului 

Hargita Megye 
Tanácsa/Consiliul 
Judeţean Harghita 

 
2900 

2900 
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 Activităţi extracurriculare  
 

În cursul semestrului I, în anul școlar 2017/2018 la Liceul Tehnologic „Kós Károly” din 

Miercurea Ciuc a avut loc o activitate intensă ăn ceea ce privește activitatea extrecurriculară. 

În cursul semestrului I. conform programării s-au desfășurat o serie de activități 

educative,cultural-artistice,ecologice,de sport,etc.din care menționăm următoarele. 

La începutul anului școlar toți diriginții au luat parte la aranjarea sălilor de clasă. 

Domnul profesor Kutas Attila și D-na profesoară Tamás Krisztina-Melinda a finalizat orarul 

școlii,împreună cu conducerea școlii a planificat practica de specialitate a claselor. 

Săptămâna „Școala altfel”:-în cadrul acestui program fiecare cadru didactic a depus eforturi 

pentru o bună desfășurare a acestui program(Mapa ”Școala Altfel”). 

A. Activități cultural-artistice: 

-Balul Bobocilor-organizat clasele a XII-a- cu Prof.Veres Erzsébet,Biró Imre,Péter 

Endre 

-Balul Părinților-organizat de conducerea școlii cu Consiliul Reprezentativ al 

Părinților-au participat mai mulți colegi 

-Pregătire pentru serbarea Majoratului-clasele a XI-a –cu prof.Sisz Karola-

Lívia,Albert Éva,Ferencz Bernadett 

-Serbarea de Crăciun-spectacol pentru elevi-Prof.:Ferencz Lilla,Fülöp Éva 

             -Vizitarea muzeului- Muzeul Secuiesc al Ciucului-cl.IX.A/C-Prof.Bilibok Julianna 

-’’Istoria gimnaziului nostru’’-Colegiul national ’’Márton Áron’’-cl.IX.F-Prof.Kovács 

Zsuzsanna 

             -Participarea la Zilele Liceului Kós Károly din Miskolc in perioada 13-16 decembrie               

cu 6 elevi din clasele IX.C și XI.C pentru a lua parte la aniversarea a 50 de ani de la 

înființarea liceului și la concursul Kós Tusa –Prof.:Lapohos Anna- Mária, Fülöp Éva, 

SzénJános 

-Organizarea Zilelor ’’Szent László’’-excursii– Prof.Péter Endre 

-Vizionare de  filme cu scop educativ”Die Welle”-cl.XI.C-Prof.Tamás Bernadett 

 

-Întălnire cu scriitorul Kaponay Réka,cu prezentare cartea ”Az őrző hajnala”-

cl.IX.B,cl.XI.B-Prof.Szatmáry Zsófia,Albert Éva 

 

 

B. Activități educative: 
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-Acțiune de voluntariat:-Colectare alimente pentru copiii de la Protecția 

Copiilor,organizat de Asociația Juventutti, Miercurea Ciuc-clasele:-IX.A/C-Bilibok 

Julianna,IX.B-Szatmáry Zsófia,X.B-Darvas Annamária,X.C-Ferencz Lilla, XI.A-Sisz 

Karola Lívia,XI.B-Albert Éva 

             -Colectare ’’Legume-Fructe’’:cl.XI.B-Prof.Albert Éva 

-Sărbătorirea zilelor de naștere a elevilor și diriginților: 

-cl.XI.B la Pizza-Tosca cu Prof.Albert Éva 

                          -cl.XI.C-Prof.Tamás Bernadett 

C. Activităţi de educaţieecologică: 

-’’Plantele medicinale în zona ciucului’’-cl.IX.B-organizat Prof.Kovács Zsuzsanna 

-Tabăra de protecția mediului”Ecoprovocare” -Cheia, jud. Prahova –cl.X.B-Prof. 

Székely Bernadett 

D. Activităţitehnico-ştiinţifice: 

    -”Totuldespre apă”-fapte și cifre - Univ.Sapientia-cl.IX.B,XI.B,XII.B-

Prof.:Szatmáry Zsófia, Albert Éva 

    -”Bacivadászat”-Univ.Sapientia-cl.IX.B,XI.B,XII.B-Prof.:Szatmáry Zsófia,Albert 

Éva 

E. Activităţi de orientare-profesională: 

-Consiliereși orientarea carierei-cl.XII.A,C-Prof.:Dombi Dalma,Biró Imre,Péter Endre 

-Dezvoltareprofesională 13.10.2017 (Săptămâna inițiativei globale pentru tineret)– invitat 

Biro Tibor –cl.IX.A/C-Prof.Bilibok Julianna 

-Educație pentru prevenirea consumului de alcool, tutun și drog-cl.IX.D,F,XI.D,E-

Prof.Dombi Dalma,Székely Szabolcs 

-Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane–clasele:IX.D, X.D,XI.D-

Prof.Dombi Dalma 

- Orientare școlară și profesiolnală-cl.IX.D,F,XI.D,E,XII.A,C-Prof Dombi Dalma 

-”Resztoratív technikák’’-program de team building-organizat de V.Éva,E.Vidrea-Cl.XI.B-

Albert Éva 

-Asociația ”Pro Educatione”-participare-XI.D-Prof.Fülöp Éva,Dombi Dalma 

-’’The John Maxwell Team’’prezentare de autocunoastere-Bíró Tibor–cu cl.XI.C-Prof.Tamás 

Bernadett 

F. Activităţi pentru o viaţă sănătoasă: 

      -’’Táplálkozási zűrzavarok’’-Fundatia Juventutti-Bencze Bernadett 

       cl.IX.A/C,IX.B,XII.B-Prof:Albert Éva,Bilibok Julianna,Szatmáry Zsófia 
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G. Activități instructiv-recreative: 

-”Legyen profi profilod”-Fundația Juventutti-Balázs Brigitta 

cl.X.C,XI.B-Prof.:Albert Éva,Ferencz Lilla 

          -’’Biztonságos online’’- Fundația Juventutti-Balázs Brigitta 

cl.IX A/C,IX.B,XI.A,B,C,XI.D,XII.B,XII.C,X.D-

Prof.:AlbertÉva,BilibokJulianna,SzatmáryZsófia,VeressErzsébet,Tamás 

Krisztina,Tamás Bernadett 

 -”Legendele din Ținutul Secuiesc”-Col.Național ’’Márton Áron’’-cl.XI.A-

Prof.Kovács Zsuzsanna 

      -’’A győzelem stratégiája’’-Nagy Hunor-Power Huni Gim-cl.IX-XII-Prof.:Albert    

Éva,Szatmáry Zsófia,Bilibok Julianna 

     -’’Honnan jöttél?’’-să ne cunoaștem reciproc-cl.IX.A/C-Prof.Bilibok Julianna 

 

H. Zilele Școlii ”Kós Károly” 

În viața școlii în fiecare an este un moment important organizarea Zilelor Școlii. 

În cadrul acestor zile elevii au avut ocazia de a participa la o mulțime de activități 

distractive și educative,care au putut fi cuplate cu activități de învățare informală. 

În cadrul acestor activități participanții au avut parte de experiențe noi legate de 

domenii culturale neexplorate în contextul curriculumului școlar. 

Astfel după deschiderea festivă elevii au participat la următoarele activității: 

-proiectarea,organizarea și evaluarea activității-Prof.Gedő Mária,Tamás Zoltán 

-Activitate in cadrul Zilelor Școlii: 
     -Spectacol pentru elevii în cadrul zilelor școlii-organizat Szén Ioan cu diriginții 

     -Concursului “Kós Károly vetélkedő”-Prof.Albert Gyöngyi, Kutas Attila 

     -Preparare ornamente de Crăciun-Bilibok Julianna,Albert Éva,Dombi Dalma 

     -Competiție gastronomică-organizat de Albert Éva cu cl.a XI-a B 

     -Campionat ”Counterstrike”,”League of Legends”-Prof.Kovács Zsuzsanna 

     -Concursul Logiqa-Prof.Biro Imre,Pálfi Géza 

     -Maraton de citire-Prof.Veress Erzsébet 

     -Concurs de căutare comori ”Kincskeresés”-Prof.:Ferencz Lilla,Darvas Annamária 

     -Concurs ’’Csíkszereda Építészete”-Prof.Pálfi Géza 

     -Concurs fotbal-Prof.Szatmáry Zsófia, Albert Éva 

     -Concurs de dans 
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În ultima săptămână a semestrului a avut loc premierea  activităților cu 

dulciuri,bomboane,cărții,trofee și tortul tradițional pentru cea mai activă clasă.În acest 

an tortul a fost câștigat de clasa a XI-a B.Profesoara Gedő Mária și Consiliul Elevilor a 

avut un rol important în organizarea Zilelor Școlii. 

 

I. Excursii: 

-Excursie  pentru formarea echipei de clasă – 31.01-01.02.2018 –la Băile Homorod-

cl.IX.A/C-Prof.Bilibok Julianna 

-’’Pogányhavas-Széphavas’’-cl.IX.D,X.A-Prof.Tamás Zoltán 

 -  ’’Istenszéke’’-cl.XII.A,X.E,IX.F,XII.C-Prof.:Biró Imre, Pálfi Géza, Péter Endre   

-Brasov-cl.XI.C-Ferencz Bernadett 

-Tabără intensivă în cadrul priectului ROSE,la HOMOROD-cl. a XI-a A,B,C-

Prof.:Albert Éva,Ferencz Bernadett,Sisz Karola-Lívia 

 

J. Programe proiecte: 

-Participare la Conferinta judeteana Erasmus+ VETîn data de 23.11.2017organizat la 

Casa Corpului Didactic Harghita și diseminarea proiectelor Erasmus+ în care unitatea 

noastră a fostimplicat în ultimii ani ca partener sau aplicant –prof.Lapohos Anna- 

Mária și Szén János împreună cu 3 elevi din clasaa X-a A 

            -Participarea la Reuniunea contractare mobilități Erasmus+ organizat la Bucuresti în  

perioada 2-3 noiembrie 2017 –prof.Lapohos Anna- Mária, Toda Zsuzsa 

           -Programul”Határtalanul’’-Győr-cl.X.C-cu Prof:Ferencz Lilla,Fülöp Éva,Gál Sándor 

          -Programul ”Határtalanul’’-Cegléd-cl.X.B.-Darvas Annamária,Tamás Zoltán 

 

K. Concursuri: 

-TUDEK:  Insp.Lapohos Annamária:-Participarea ca profesor însoțitor la 

ConcursulInterdisciplinar de ComunicăriȘtiințificeînlimbamaghiarăpentruelevii din 

claseleliceale "TUDEK", fazanațională – organizat la  Aiud în perioada 8-10 

decembrie 2017 cu 5 elevi,ca profesor pregătitor: Onodi Henrietta a obținut locul I. la 

secțiunea biologie – ecologie, astfel în perioada 6-8 aprilie 2018 va lua parte la faza 

internațională a concursului organizat la Kisvarda (Ungaria).   

-Participare la concurs TUDEK–Szabó István, Kovács Barna-Ábrahám cl.X.B-

Mențiun-Prof.pregătitor-Szatmáry Zsófia 
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           -Concursului Sf. Ladislau organizat de Prof.:Péter Endre, Ferencz Lilla,jurizare Bilibok 

Julianna,Fülöp Éva 

-Organizarea concursului de Olimpiadă Protecția Mediului,etapa de școală-cl.XI.B-

Prof.Szatmáry Zsófia,Albert Éva 

   -Albert Gyöngyi a participat la organizarea   diferitelor   manifestări,   activităţi   de   

participare   laconcursuri, proiecte şi încheierea unor parteneriate cum ar fi cea cu 

Colegiul tehnic„Lorin Sălăgean ”din Drobeta Turnu Severin 

 

-”Bölcsdiák”-cl.IX-a B.-Prof.Szatmáry Zsófia 

L. Ore suplimentare: 

-Activitate în cadrul proiectului ROSE –Bilibok Julianna,Péter Endre 

               -Curs ’’Învățarea învățării’’-în cadrul proiectului ROSE pentru elevii claselor a IX-

a-Prof.Lapohos Annamária,cu cl.XI.-Prof.Albert Éva 

M. Alte activității: 

-Participare la încheierea festivă a acțiunii caritabile ”Legyél jó, tegyél jót a 

gyermekekért”  a Asociației Simo Megsegitő Egyesület și Juventutti Alapitvány (21 

decembrie 2017)-Bilibok Julianna,Albert Éva 

-Coordonarea consiliul elevilor-Prof.Gedő Mária 

-Activitate în cadrul proiectului ROSE-Bilibok Julianna,Albert Éva, 

-Sărbătorirea zilei Sf. Nicolae:cl.IX.A/C-Prof.Bilibok Julianna,cl.XI.B,Prof.Albert 

Éva,cl.XII.C-Prof.PéterEndre,cl.X.D-Prof.TamásKrisztina,cl.XI.C-Prof.Tamás 

Bernadett, cl.XII.A-cuProf.Biro Imre 

-Reamenajarea clasei-cl.IX.A/C-Bilibok Julianna,cl.IX.D-Tamás Zoltán,Fülöp 

Éva,Tamás Krisztina cl.nr.22 

-Participare la meci de fotbal-cl.a XI-a B-etapa județeană 

-Caravanul SAPIENTIA-Prof.Szatmáry Zsófia 

-Participare la ”Consiliul Diriginților”-organizat FK-Csíkszereda-Prof.:Albert 

Éva,Szatmáry Zsófia,Veress Erzsébet,Darvas Annmária 

-Participare la Bowling-cl.X.C-Prof.Ferencz Lilla 

-Pizza cu clasă:cl.XII.C-Prof.Péter Endre,cl.X.D-Prof.Tamás Krisztina 

-Participare la paint ball-cl.X.D-Prof Tamás Krisztina 

-Organizarea filmclub,fotbal pentru profesorii/colegii-Prof.Tamás Zoltán 
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       În cursul semestrului II, în anul școlar 2017/2018 la Liceul Tehnologic „Kós Károly” din 

Miercurea Ciuc a avut loc o activitate intensă în ceea ce privește activitatea extrecurriculară. 

      Intreaga activitatea de coordonare a proiectelor si programelor educative, a urmarit, in 

principal cresterea prestigiului si  calitații activității scolii noastre prin acțiunile  desfașurate 

cu elevii si profesorii, prin formele de parteneriat cu inspectoratul școlar si cu reprezentanți ai 

comunitații locale. 

       Fiecare activitate a fost consemnată în registrul-jurnal de activității extracurriculare. Pentru 

fiecare activitate propusă și desfășurată  de cadrele didactice responsabile, a fost încheiată câte 

un proces-verbal, alături de fișa activității. Au fost centralizate procesele verbale ale fiecăreia 

dintre activitățile desfășurate, fiind avizate de către conducerea unității școlare.  

Conform registrului de activității extracurriculare, a fost desfășurat  un număr de 50 

(cincizeci) activități. 

              Activitățile propuse și desfășurate au fost realizate, în cea mai mare parte, în 

parteneriat cu diverse instituții ale statului,așa cum sunt: Muzeul Secuiesc al Ciucului, Consiliul 

Județean Harghita,Asociaţia Árvácska, Colegiul  Național Márton Áron,MAKOSZ-Tg.Mureș, 

Sapientia-EMTE, Asociația  ”Szent Istvan” Șumuleu, Școala de Agenția de Poliție-Cluj 

Napoca, Hotel Fenyő-M-Ciuc, Băile Homorod-Vila 6 etc. 

În cursul semestrului II. conform programării s-au desfășurat o serie de activități 

educative,cultural-artistice,ecologice,de sport,etc.din care menționăm următoarele. 

A. Activități cultural-artistice: 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în cadrul 
proiectului 

Nr. 
Prem
ii  

Data 
activității 

Participanţi
, invitaţi 

1 Liceul 
Tehnologic 
‚,Kós Károly’’, 
Miercurea Ciuc. 

 Bilibok 
Julianna 

Vizionare filme 
educative. 

 Lunar IX.A/C 

2. Muzeul 
Secuiesc al 
Ciucului 

Vizitarea muzeului Darvas 
Annamaria 

educație culturală  13 iun 2018 X.B 

3 Muzeul 
Secuiesc al 
Ciucului 

Vizitarea muzeului Albert Éva -educație culturală  25.Aprilie 
2018 

XI.B 

4. Consiliul 
Județean 
Harghita-Sala 
’’Márvány’’ 

Organizarea festivă-
”Maturandusz” 

-Albert Éva 
-Sisz Karola 
Livia, 
-Tamás 
Bernadett 

-educație culturală  01.03.2018 XI.A,B,C 
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5. Statuia Gál 
Sándor M-Ciuc 

Comeorarea zilei de 
15 martie 

-Péter Endre -păstrarea identității  15.03.2018 Szén János, 
Albert 
Gyöngyi, 
Péter 
Endre 
Biró Imre, 
elevii 
claselor a 
XII-a 

6 Muzeul 
Secuiesc al 
Ciucului 

Vizitarea muzeului -Péter Endre Vizitarea expoziției    

 
 

B. Activități educativă: 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în 
cadrul proiectului 

Nr. 
Pre
mii  

Data 
activității 

Participanţi
, invitaţi 

1 Liceul 
Tehnologic 
‚,Kós Károly’’, 
Miercurea Ciuc. 

Expoziția de artă Profesori 
organizatori: 
Ferencz Lilla 
și 
Tamás 
Bernadett 

Participare la 
expoziția și 
premierea elevilor 
din clasele de 
arhitectură. 

 14.06.2018 Szén János, 
Albert 
Gyöngyi, 
Gál Sándor 
Szabolcs, 
Bilibok 
Julianna, 
Tamás 
Zoltán-
Nagy 
Melinda 
GY.,Benkő 
Éva,Nagy 
eszter 
Á.,Szigyárt
ó Mihály, 
părinţi şi 
elevii 
claselor de 
arhitectură 

2. Liceul 
Tehnologic 
‚,Kós Károly’’, 
Miercurea Ciuc. 

Organizarea 
seminariului, ţinut de 
Asociaţia Arvacska 

-Szatmáry 
Zsófia 

Prevenirea violentei 
in scoli. 

 05.06.2018 IX.B 

3. Liceul 
Tehnologic 
‚,Kós Károly’’, 
Miercurea Ciuc. 

Ultimul clopoțel Diriginții   24.05.2018 Absolvenții 

4. Liceul 
Tehnologic 
‚,Kós Károly’’, 
Miercurea Ciuc. 

Concurs de 
comunicare in limba 
romana 

-Nistor Rareș -Concurs 
-Dezvoltarea 
vocabularului in 
limba romana 
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5. Liceul 
Tehnologic 
‚,Kós Károly’’, 
Miercurea Ciuc. 

-Vizionare filme  -Nistor Rareș -ecranizari ale 
operelor literare 
pentru examenul de 
bacalaureat 

   

6. Colegiul  
Național Márton 
Áron 

Vizită la Colegiul 
Național MAG 

Kovács 
Zsuzsanna 

Prezentarea 
clădirea școlii, și 
istoria colegiului 

 martie,2018 Vizitatorii 
din 
Gimnaziu 
Lamping 
József 
Kaposvár 

 
C. Activităţi tehnico-ştiinţifice: 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în cadrul 
proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activități
i 

Participanţi
, invitaţi 

1.  Conferința 
Internațională 
„Modern módszerek 
a kémiaoktatásban 

Lapohos 
Anna- Mária 

-Participarea la 
Conferința 
Internațională 

 1-2 
iunie, 
2018 

 
 

  Conferința 
Internațională de 
Construcții, ediția a 
XXIV-a, organizat la 
Miskolc 

Albert 
Gyöngyi  
Gál Sándor 
Szabolcs –
participant şi 
coordonator  

Participarea la 
Conferința 
Internațională cu 
lucrări ai elevilor din 
clasa a XI-a C 

1 04 - 
08.04.20
18 

 

 
 

D. Activităţi de orientare-profesională: 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în cadrul 
proiectului 

Nr. 
Prem
ii  

Data 
activității 

Participanţi
, invitaţi 

1. Consiliul 
Judetean 
Harghita 

Consiliere și 
orientare 
profesională 

-Albert Éva 
-Sisz Karola 
Lívia 
-Tamás 
Bernadett 

-Comunicare vizuală 
online- 
organizator-RMKSz 
-Organizarea și 
comunicarea 
banqueting-
CV,Scrisoarea de 
intenție 

 09.05.2018 Organizator
ii: 
MAKOSZ-
Tg.Mureș 
-Szegedi 
Zsolt 
-Becze 
Tamas 
-XI.A,B,C 

2. Sapientia-
EMTE 
Miercurea Ciuc 

-o şedinţă de masă 
rotundă la 
SAPIENTIA EMTE 
cu studenţii ELTE 

-Szatmáry 
Zsófia 

-educaţia mediului, şi 
schimb de experienţă 

 20.06.2018  

3. Școala de 
Agenția de 
Poliție 
„Septimiu 
Mureșan” din 
Cluj Napoca 

Școala de vară 
Misiune posibilă 

Tamás 
Zoltán 

Promovarea meseriei 
de polițist în răndul 
elevilor care aparțin 
unor minorități etnice 

 23 – 27 
iulie 2018 
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E. Activităţi pentru o viaţă sănătoasă: 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în cadrul 
proiectului 

Nr. 
Prem
ii  

Data 
activității 

Participanţi
, invitaţi 

1. Asociația  
”Szent 
Istvan” 
Șumuleu 

Vizitarea ”Kajoni 
Herbarium” 

Albert Éva -educație pt. plante 
medicinală 

 25.04.2018 XI.B 

 

F. Activități instructiv-recreative: 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ/ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în 
cadrul proiectului 

Nr. 
Prem
ii  

Data 
activității 

Participanţi
, invitaţi 

1. Miercurea Ciuc-
Piața Libertății 

Ziua EU Albert Éva 
Szatmary 
Zsófia 

-Flashmob  09.05.2018 XI.B,XII.B 

2. Liceul 
Tehnologic 
‚,Kós Károly’’, 
Miercurea Ciuc. 

Organizarea 
”Éneklés” pentru 
clasele XII. 

-Albert Éva 
-Sisz Karola 
Livia, 
-Tamás 
Bernadett 

-educație culturală  05.2018 Cl.XI.A,B,
C 

3. Renegade Pizza de ziua femeii Szatmáry 
Zsófia 

-distractive  08.03.2018 IX.B 

4. Hotel Fenyő- 
M-Ciuc 

Organizarea 
Banchetului 

-Veress 
Erzsébet 
-Biró Imre 
-Péter Endre 

  Mai.2018 XII.A,B,C 

5. Liceul 
Tehnologic 
‚,Kós Károly’’, 
Miercurea Ciuc. 

Organizarea 
‚’Enekles’’ 

-Veress 
Erzsébet 
-Biró Imre 
-Péter Endre 

  Mai.2018 XII.A,B,C 
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G. Excursii: 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolarǎ/ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în 
cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activități
i 

Participanţi
, invitaţi 

1. Liceul 
Tehnologic 
‚,Kós 
Károly’’, 
Miercurea 
Ciuc. 

Excursie cu clasa la 
BăileHomorod 

Ferencz Lilla -Excursie  4-
6.martie 

X.C 

2. Sighișoara Excurse de studii la 
Sighișoara 

-Ferencz Lilla 
-Tamás 
Bernadett 
-Gál Sándor 
Szabolcs 

- Cunoașterea 
patimoniului 
construit 

 15.Iunie  

3. Băile 
Homorod-
Vila 6 

Excursie Darvas 
Annamária 

-Excursia anuala a 
clasei a X-a B 

 11-13 
febriarie 
2018 

X.B 

4. Fantana 
Brazi 

Excursie de studiu, 
clasa a Xa B 

Darvas 
Annamaria 

La Fantana Brazi  22-23 
iunie 
2018 

X.B 

5. Băile Jigodin Excursie de studii Kovács 
Zsuzsanna 

Culegerea plante 
medicinale în 
zona ciucului 

 12 mai IX.F 

 

 

H. Programe proiecte: 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în cadrul 
proiectului 

N
r. 
Pr
e
m
ii  

Data activității Participanţi
, invitaţi 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapesta, 
Ungaria 
 
Szeged, 
Ungaria 
 
 
Cottbus, 
Germania 
 
 
 

Programul 
”Hatartalanul” 
 
Programul 
”Hatartalanul” 
 
Programul Erasmus+ 
Cottbus 

Szígyártó 
Mihály 
 
Szígyártó 
Mihály 
 
Lapohos 
Anna- Mária, 
Szén János, 
Toda Zsuzsa, 
Albert 
Gyöngyi  
Szígyártó 
Mihály,Kuta
s Attila, 

-Schim de experiențe 
profesionale și 
culturale 
 
 
 
Participare in 
programul, practica 

 Aprilie, 
2018 
 
Martie, 
2018 
 
15. iunie -1. 
Iulie/ 
 
 
29.06 - 14.07 
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Gedő Mária, 
Nagy Eszter 

2. Lic. Tehn. „Kós 
Károly” 

Expoziția de artă Ferencz Lilla 
 
 
 
Tamás 
Bernadett 

-Scrierea proiectului 
pentru Expoziția de 
artă 
- Pregătirea și 
organizarea 
Expoziției de artă a 
elevilor din clasele 
vocaționale 
 

 Februarie 
 
 
 
14 iunie 
 
 
 
 
 
 

 

3. Portugalia- 
Lissabona 

ERASMUS+  
Portugalia 

 Szén János, 
Toda Zsuzsa, 
Darvas 
Annamária, 
Lapohos 
Anna- Mária 

-Participare in 
programul, practica 
de protecția mediului 
 

 10-31 martie  
2018 

XI.B 

4. Miercurea Ciuc Proiectul 
’’Határtalan’’ 

Albert Éva -colaborare cu o altă 
școală 

 23-27.04. 
2018 

XI.B/ 
Kovács 
Zsuzsanna 

5. Zánka, 
Ungaria 

Proiectul 
’’Határtalan’’-Zánka 

Albert Éva 
Tamás 
Zoltán 

  03.06-07.06. 
2018 

XI.B/ 
Tamás 
Zoltán 

6. Miercurea Ciuc Proiectul Consiliului 
Judeţean 

Albert Éva 
Szatmary 
Zsófia 

Cumpărare 
echipamente 
didactice pentru 
laboratorul de 
protecția mediului 

 06.03.-30.09. 
2018 

IX.B.X.B,
XI.B,XII,B 

7. Miercurea 
Ciuc,Casa de 
Cultură a 
Sindicatelor 

Proiectul Consiliul 
Local-’’Gólyabál’’ 

Albert Éva Balul Bobocilor  03.10-
09.12.2018 

IX,XII 

8. Bonyhad/Ungari
a 
 
Miercurea Ciuc 

Proiectul 
Határtalanul 
Bonyhád 

-Szatmáry 
Zsófia 

-educaţie culturală, 
distracţie 

 13-18.04.2018 
25-30.05.2018 

IX.B 

9. Miercurea Ciuc Proiectul orăşean 
(titlul proiectului: 
Apele naturale a 
orașului Miercurea 
Ciuc ) 

-Szatmáry 
Zsófia 
-Lapohos 
Annamária 

-procularea 
echipamentelor 
didactice 

 05.03.-
25.07.2018 

IX.B 

10. Budapesta/ 
Ungaria 

Programul 
”Hatartalanul”- 
Budapesta 

-Fülöp Éva 
-Tamás 
Krisztina 

Colaborare cu o altă 
școală 

 03-07.05.2018 IX.AC, 
X.Dp, 
XI.Dp  
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11. Școala Vedres 
István /Szeged/ 
Ungaria 

Excursie “határtalan” Kovács 
Zsuzsanna 

Colaborare cu o altă 
școală 

 11─15 iunie Clasele 
IX.F, E, D, 
X.C, B, 

12. Szeged/Ungaria Proiectul 
Határtalanul 

Péter Endre Aprofundarea 
cunoștințelor/colabor
are cu școlile din 
Ungaria 

   

13. Szeged/Ungaria ‚’Határtalan’’ 
program 

Tamás 
Zoltán 

Promovarea relațiilor 
între elevii din 
diferite țâri 

 23 – 26 aprilie  

 
 

Conlucrarea cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor   
  

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. S-au efectuat vizite la părinţi. 

Din şcoala noastră în cursul anului şcolar au primit bursă de merit cinci elevi câte 30 

lei cu media peste 9,50, 30 elevi au primit câte 22,00 lei cu media peste 9,00, 40 elevi au 

primit câte 20 lei cu meia peste 8,50. Bursă de studiu în valoare de 15,00 lei au primit 12 

elevi. Bursă socială în valoare de 13,00 lei au primit 4 elevi. Un elev a primit bursă de boală 

în valoare de 24 lei.  Şase  elevi au primit bursă „Bani de liceu” în valoare de 180 lei/lună. 

Bursă profesională au primit 162 elevi în valoare de 200 lei/lună. În cursul semestrului I, 21 

elevi au pierdut 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 
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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. 

 

 
 
III.  Consideraţii finale    

 

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

trebuie remediate urgent. 

În privința serviciul pe şcoală 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  
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