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Nr. inreg   705/13.03.2019                                                                   Avizat în Consiliul Profesoral 
                                                                                                                  din 6 martie 2019 

                                                                                                        Aprobat în Consiliul de Administraţie  
                                                                                                              din 13.martie2019 

 

 
 

Raport 
privind starea învățământului  

din Liceul Tehnologic „Kós Károly” Miercurea Ciuc  
 semestrul I, anul şcolar 2018-2019 

 
I. Obiective  

 

În primul semestru al anului şcolar 2018 - 2019 au fost urmărite următoarele obiective: 

 

- CURRICULUM 
 

1. Organizare 

 Organizarea activităţii tuturor formaţiunilor de lucru 

 Eficientizarea activităţilor comisiilor metodice, a Comisiei pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii şi a celorlalte comisii existente în şcoală 

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

2. Proiectare 

 Planificarea activităţii tuturor formaţiunilor de lucru: comisii, secretariat, 

contabilitate, ateliere,  biblioteca, internate, cantina 

3. Coordonare, monitorizare 

 Coordonarea activităţii fiecărui domeniu (elevi, cadre didactice, personal 

auxiliar)  

 Planificarea vizitelor la ore si realizarea asistentelor planificate 

 

4. Control, evaluare 
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 Evaluarea rezultatelor elevilor si cadrelor didactice, evaluarea activităţii 

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

 Controlul activităţii personalului didactic si a personalului auxiliar 

 

-RESURSE UMANE 

1. Incurajarea performanţei la elevi şi cadre didactice 

2. Monitorizarea şi diminuarea absenteismului şi a abaterilor disciplinare 

3. Realizarea unor activităţi extracurriculare atractive pentru elevi 

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

didactic auxiliar si nedidactic 

 

- RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

      1.    Dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii 

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

sportive 

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

4. Creşterea veniturilor extrabugetare 

 

-PARTENERIATE SI PROGRAME 

1. Dezvoltarea parteneriatului cu toţi factorii interesaţi 

2. Organizarea de activităţi comune 

  

-  IMAGINE 
 

1. Promovarea imaginii scolii 
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II. Rezultate 

 

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

primului semestru al anului şcolar 2018-2019 pe baza Planului Managerial şi a Planului 

Operaţional. 

                                                    

1. Măsuri organizatorice    

 

Am început anul școlar 2018-2019 cu 18 clase (din care 11 clase liceale, 7 clase de  

învățământ profesional ), în total cu 463 elevi.  

Din acest an școlar am avut doi colegi noi suplinitori: Albert Márton, (arhitect) şi Barta 

Dalma (psiholog) o suplinește pe Kocsis Zsófia dumneaei fiind în concediul de creștere a 

copilului. . D-na informaticiană Szabó Mária a revenit din concediul de creștere a copilului la 

începutul  semestrului. D-na profesoară Lázár Andrea fiind în continuare în concediul de 

creștere a copilului, orele de germană au fost suplinite de D-l profesor Engelhardt Robert și D-

na profesoară Nemes Réka. 

        De la începutul anului şcolar s-a lucrat după orarul definitiv. 

        În timpul primului semestru nu am avut evenimente deosebite care ar fi perturbat  

procesul instructiv – educativ. 

 

 

 

2. Activitatea  instructiv-educativă    

 

 

Rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2018-2019:  

 

În clasele liceale din 291 elevi înscrişi la sfârșitul semestrului au rămas 291 din care au 

promovat 50 elevi (cei de la filiera vocațională), mediile lor fiind:  între 5-6.99:  0 elevi, între 

7-8.99:  42 elevi,  între 9-10:  8 elevi, au rămas corigenţi 25. La filiera tehnologică elevii sunt 

declarați neîncheiați din cauza modulelor care se încheie numai la sfârșitul anului școlar. 

      La nivel de unitate din 464 elevi înscriși au rămas la sfârșitul semestrului 461 elevi. 

Schimbarea efectivului de elevi se datorează faptului că un elev a venit in clasa a XI-a B de la 
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Batthyany I. Gheorgheni, doi elevi din clasa a XI-a B s-au retras, un elev din clasa a IX-a E s-

a transferat la Fogarassy M. Gheorgheni, şi un elev s-a mutat în străinătate cu părinţi  din 

clasa a X-a F.  

 

 

 
Elevi 

înscrişi la 
început de 
an şcolar 

Elevi 
rămaşi la 
sfâşitul 
sem. I 

Elevi 
promo
-vaţi 

Promovaţi cu 
medii 

Corigenţi 
Ne- 

încheiaţi 

 

 
5-

6,99 
7-

8,99 
9 -
10 

1ob 2ob 3ob 
4 sau 
mai 

multe ob 
Liceu-zi 292 291 50 0 42 8 45 19 0 0 15 

Scoala 

prof. 
172 170 0 0 0 0 27 32 6 0 20 

Postlic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  464 461 50 0 42 8 72 51 6 0 35 

 

 

Situaţia disciplinară la sfârşitul semestrului I, anul şcolar 2018-2019 este următoarea:  

 

În cursul semestrului am avut câteva cazuri de indisciplină astfel: încăierări între elevii 

şcolii, amenintări verbale, fumatul în curtea şcolii, multe absenţe nemotivate. Se cere 

diriginţilor în continuare o conlucrare foarte stânsă cu părinţii elevilor problemă.  

Învăţământ liceal:  nota la purtare a fost scăzută până la nota 7 în cazul a 28 elevi, sub 7 la 

1 elevi (pentru absențe nemotivate).   

La şcoala profesională: nota la purtare a fost scăzută până la nota 7 la 63 elevi, sub 7 la 35 

elevi pentru absențe nemotivate la 8 elevi pentru acte de indisciplină.  

În cursul anului școlar a fost monitorizat numărul absențelor motivate și nemotivate ale 

elevilor de către diriginții claselor. 
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Clasa Nr.elevi 
Nr. absențe 

motivate 
Nr. absențe 

motivate/ elev 
Nr. absențe 
nemotivate 

Nr. absențe 
nemotivate/ elev 

IX.A 28 437 16 261 9 

IX.B 28 584 21 79 3 

IX.C 20 401 20 55 3 

IX.D 29 1073 37 435 15 

IX.E 30 1347 45 1081 36 

X.A_C 25 373 15 76 3 

X.B 29 1111 38 96 3 

X.D 30 953 32 255 9 

X.E 21 1303 62 799 38 

X.F 17 994 58 915 54 

XI.A 31 904 29 124 4 

XI.B 28 554 20 154 6 

XI.C 18 342 19 62 3 

XI.D 20 665 33 213 11 

XI.E 22 648 29 262 12 

XII.A 27 865 32 308 11 

XII.B 30 1659 55 273 9 

XII.C 26 876 34 163 6 
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Am observat că numărul absențelor nemotivate este mai ridicat în ciclul inferior al 

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

provine din absențele a câtorva elevi problemă şi a câtorva elevi sportivi care au adunat un 

număr mai mare de absenţe nemotivate. 

 

Analiza activității pe domenii de activitate: 

 

 În cadrul şcolii au funcţionat următoarele comisii cu character permanent:  

- Comisia pentru curriculum; 

- Comisia de evaluare şi asigurare a calitatii; 

- Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică; 

- Comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta; 

- Comisia pentru controlul managerial intern; 

- Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in 

mediul scolar si promovarea interculturalitatii;  
La nivelul unitatii de invatamant functioneaza urmatoarele comisii cu caracter temporar şi ocazional: 

- Comisia de ritmicitate a notării 

- Comisia pentru examene de corigenţă/diferenţă 

- Comisia de disciplină pentru elevi şi personal 

- Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar 

- Comisiile pentru organizarea examenelor 

- Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală 

- Comisia consiliere, orientare, activităţi extraşcolare şi promovarea imaginii şcolii 

- Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare 

- Comisia pentru evaluare continuă pentru elevi CES 

- Comisia pentru programe şi proiecte educative 

- Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii 

- Comisia pentru revizuire PAS 

- Comisia pentru revizuire ROI 

- Comisia de inventariere 

- Comisia de casare, clasare şi valorificare a materialelor rezultate 

-  Comisia pentru salarizare şi mobilitate 

- Comisia pentru stabilirea burselor şcolare 

- Comisia pentru acordarea sprijinului financiar /Bani de liceu/ 



 7

- Comisia pentru acordarea bursei profesionale conform HG951/28.12.2017 

- Comisia pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii 

La nivelul unitatii de invatamant in fiecare an sunt numiti cadre didactice responsabili de 

diferite activitati cum ar fi: 

-   Coordonatorul pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare şi 

activităţii ”Şcoala altfel” 

-   Coordonatorul activităţii Consiliului Elevilor 

  -  Coordonatorul SNAC la nivel de u.i 

            -  Responsabil pentru redactarea proceselor verbale al CA 

             - Secretar al CP 

 

Activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare al Calităţii   

 

 

În anul  scolar 2018-2019 Sem.I membrii comisiei C.E.A.C, au realizat activitățile 

planificate pentru această perioadă: 

1.Şedinte CEAC,sedințe CEAC cu noi membrii a comisiei CEAC 

2. Precizarea rolurilor membriilor CEAC 

3. Planificarea calendaristică a activităților. 

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

efectuarea observării lecțiilor. In semestrui I personalul de conducere a  efectuat vizite la ore. 

Pe baza acestor inspecții a fost trimis raport de monitorizare internă la ISJHR. 

            5. Plan operational al CEAC, revizuire. 

            6. Manualul calității, revizuire. 

            7. Raport de autoevaluare-RAEI pentru ANUL ŞCOLAR 2017-2018-FINALIZARE 

RAEI 

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

școlar 2018-2019 Sem. I 

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

calității pentru anul școlar 2018-2019: fișe și alte instrumente de evaluare; declarații de 

intenție ale comisiilor de specialitate din școală; Chestionare pentru elevi, cadre didactice, 

directori, agenți economici, părinți, membrii CEAC, Rapoarte scrise; Diferite fișe de 

apreciere; Fișe de analiză a documentelor școlii; 

10. Elaborare Strategia CEAC 

11. Regulament propriu de funcționare al CEAC- revizuire 
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12. Elaborarea Graficului anual de efectuare a monitorizărilor și a evaluării 

            13. Inceperea completarii Bază de date a școlii (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 Calității Educaţiei 

            14. Inițializare RAEI pentru anul școlar 2018-2019 on-line, în conformitate cu 

prevederile art. 97 din Legea Educaţiei Naționale Nr. 1/2011, colaborate cu prevederile art. 11 

din OUG Nr. 75/2005, privind Legea Calitățiii Educaţiei 

           15. Monitorizarea participării elevilor la programele de învarățare- 

           16. Monitorizarea completării cataloagelor școlare 

           17. Urmărirea respectării procedurilor elaborate și aprobate în anii precedenții. 

 18. Monitorizare internă 

19. Monitorizare externa a activității CEAC în luna februarie 2019 de către ISJ 

Harghita. 

20 Elaborare şi transmitere a Planului de înbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul 

şcolar 2018-2019 

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

22. Monitorizarea activităţii de instruire practică a elevilor şi a aspectelor legate de 

acestea   
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Catedra umană    

 

Analiza activității catedrei umane 

Semestrul I.-2018/2019 

 

A. Activități cultural-artistice: 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului 

 

Cadru 
didactic 

coordonator/ 
Participant 

Activitatea desfăşurată 
în cadrul proiectului 

Nr. 
Premii 

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1 Liceul Tehnologic 
“Kós Károly”, 
Miercurea-Ciuc 

Spectacol de 
teatru- Veszprémi 
Petőfi Szinház 

Ferencz Lilla, 
Darvas 
Annamária, 
Fülöp Éva 

Karinthy Frigyes: 
Tanár úr kérem 

 17 
septembrie 

cl. XI.B. C, 
XII.C- 38 
elevi 

2 Liceul Tehnologic 
“Kós Károly”, 
Miercurea-Ciuc 

Vizionarea piesei 
de teatru „Iona”, 
de Marin Sorescu  

Tankó Mária-
Gabriella, 
Albert Éva, 
Szatmáry 
Zsófia, Tamás 
Bernadett 

  Noiembrie 
2o18 

Clasele 
terminale: 
XII A, B, C 

 
B. Activități educativă: 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în 
cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data activității Participanţi, 
invitaţi 

1. Liceul Tehnologic 
“Kós Károly”, 
Miercurea-Ciuc 

Mihai 
Eminescu -
comemorare 

Tankó Mária-
Gabriella 

  15/16 ian 2o19 Fiecare clasă 

2. Liceul Tehnologic 
“Kós Károly”, 
Miercurea-Ciuc 

Ziua culturii 
maghiare  

Fülöp Éva Comemorarea 
zilei cu piese 
literare 

 22 ianuarie Cl. X.B, XII.B, 
IX.D 

 
C. Concursuri: 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea desfăşurată 
în cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Liceul Tehnologic 
“Kós Károly”, 
Miercurea-Ciuc 

Pregatire pentru 
olimpiada locală din 
limba engleză 
 

Bilibok 
Julianna 

Pregătire pentru 
olompiada de engleză 
care se va desfășura în 
prima săptămână a 
semestrului II 

 
 
 
 

Primul 
semestru 

Máté 
Arnold, 
clasa a XII-a 
A 

2 
 
 

Liceul Tehnologic 
“Kós Károly”, 
Miercurea-Ciuc 

Concurs de traducere 
„Gúzsba kötve 
táncolni” 

Tankó Mária-
Gabriella 

 6 Noi 2o18 Máté Arnold 
XII A, Pál 
Kristóf XII 
B 
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D. Ore suplimentare: 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolarǎ 

Localitatea 
 

Denumirea  
proiectului 

 

Cadru 
didactic 

coordonator/ 
Participant 

Activitatea desfăşurată 
în cadrul proiectului 

Nr. 
Premii 

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Liceul 
Tehnologic 
“Kós Károly”, 
Miercurea-
Ciuc 

Ore suplimentare 
pentru elevii din clasa a 
IX-a  

Bilibok 
Julianna 

recuperarea materiei la 
limba engleză pentru 
clasele a IX-a A și C 

 săptămân
al 

IX A, IX. C 

2.  Liceul 
Tehnologic 
“Kós Károly”, 
Miercurea-
Ciuc 

Consultații pentru clasa 
a XII-a  

Bilibok 
Julianna 

pregătire pentru 
bacalaureat  

 săptămân
al  

XII ABC 
incepatori 

 

 

 

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 destul de 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 luna 

noiembrie pregătirile săptămânale pentru elevii din clasele XII A şi B.( Biró Imre, Sisz 

Lívia şi Darvas Annamaria) și pentru elevii din clasele XI.B (Lapohos Anna-Mária). 

Aceste pregătiri se desfăşoară după un plan şi orar bine întocmit şi sunt în spijinul elevilor. 

S-a constatat însă că interesul elevilor este destul de scăzut faţă de aceste ore suplimentare.  

82 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 18 ianuaria 2019 a avut loc concursul de matematică și logică Saπ organizat 

laUniversitatea Sapientia Miercurea Ciuc. Ne-am prezentat cu două echipe cu elevi din 

clasele a XI-a și a XII-a. Echipa îndrumată de prof. Biró Imre a obținut locul III (Balló 
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István, Ghiurca Valentin, Tófalvi Kriszta), iar cealaltă, îndrumată de prof. Sisz Karola Lívia 

a obținut locul I (Máté Arnold, Páll Attila, Farkas József). 

Doamna profesoară Darvas Annamaria a participat la evaluarea lucrărilor la faza 

locală a olimpiadei de biologie în data de 19.01.2019.  

În cadrul zilelor școlii profesoara de informatică, Kovacs Zsuzsanna a organizat un 

concurs TIC și un concurs de quiz de fizică pentru elevii din şcoală.  

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

liceului nostru. A organizat cu elevii campionat de fotbal pe teren redus, baschet, handbal- 

selectie faza liceala. A participat cu elevii la 

 Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi al Olimpiadei Gimnaziilor  faza oraseneasca 

ramura handbal baieti 28.11.2019 (locul 2) 

 Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi al Olimpiadei Gimnaziilor baschet baieti 

faza oraseneasca-17.12.2019 (locul 4) 

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

redus faza oraseneasca 23.01.2019(locul 1) 

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

  

Catedra tehnică și vocațională 

E. Activități cultural-artistice: 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea desfăşurată 
în cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1 Liceul 
Tehnologic 
“Kós Károly”- 
Miercurea Ciuc 

Expozitia de pictura: 
Moldovan Zsolt 
“De-a lungul pietrelor 
de hotar” 

Tamás 
Bernadett, 
clasa XII.C 

am vizitat expozitia - 2018 
oct.18 

XII.C 

2. Liceul 
Tehnologic 
“Kós Károly” 
Miercurea Ciuc 

Vernisaj pe semestru Kisgyörgy 
Tamás 

Zilele Scolii  dec.5 Liceul 
Tehnologic 
“Kós 
Károly” 
Miercurea 
Ciuc 
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F. Activități educativă: 
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 

Școala altfel: 
Invitații de specialitate-
protecția mediului 
 
 
 

Szatmáry 
Zsófia 
organizator, 
coordonator 
 
 
 

Vizionare filme, 
discuții 
 
discuții, jocuri 

 1-
5.12.201
8. 

Toate clasele 
IX-XII.B. 
invitați de 
specialitate 
universitatea 
Sapientia 

2. Liceul Tehnologic 
“Kos Karoly” M-
Ciuc 

Vizitare santier Szekely 
Szabolcs / 
IX.E 

Scoala alfel  9.oct.20
18 

25.pers 

3. Liceul Tehnologic 
“Kos Karoly” M-
Ciuc 

Vizionara de film, 
(despre poduri) 

Kutas Attila / 
XI.A 

Scoala altfel  7.oct.20
18 

30.pers 

4. Liceul Tehnologic 
“Kos Karoly” M-
Ciuc 

Vizitare santier Kutas Attila / 
XI.A 

Scoala alfel  9.oct.20
18 

28pers 

 
G. Activităţi de educaţie ecologică: 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea desfăşurată 
în cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Liceul 
Tehnologic 
“Kós Károly”- 
Miercurea 
Ciuc 

“Lumea schimbă! 
Noi?” 
Realizarea afișelor în 
grup 

Tamás 
Bernadett 
Clasele IX și 
X C 

Săptămâna Educației 
globale 

- 2018 
noiembri
e.15-16 

Clasele IX și 
X C 

 
H. Activităţi tehnico-ştiinţifice: 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea desfăşurată 
în cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Liceul 
Tehnologic 
“Kós Károly”- 
Miercurea 
Ciuc 

Realizarea 
decorațiuniilor de 
crăciuni din gips 

Nagy Melinda  
și  
Tamás 
Bernadett 

Zilele Școlii - 2018 
dec.7 

X.C, XII,C... 
Elevii 
liceului 

2. Liceul 
Tehnologic 
“Kos Karoly” 
M-Ciuc 

Vizitare Depozit 
materiale de constructii 

Szekely 
Szabolcs / 
IX.E 

Scoala alfel  11.oct. 
2018 

25 

3. Liceul 
Tehnologic 
“Kos Karoly” 
M-Ciuc 

Vizitare Depozit 
materiale de constructii 

Kutas Attila / 
XI.A 

Scoala alfel  11.oct. 
2018 

28 
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I. Activităţi de orientare-profesională: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea desfăşurată 
în cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Liceul Tehnologic 
“Kós Károly”- 
Miercurea Ciuc 

Expozitia de crăciuni a 
școlii  

Organizator: 
Tamás 
Bernadett și 
Kisgyörgy 
Tamás 

Zilele Școlii - 2018 
dec.6. 

Elevii 
liceului 
Clasele IX, 
X, XI, XII C 

2. Liceul Tehnologic 
“Kós Károly”- 
Miercurea Ciuc 

Expoziție și Concurs 
FOTO 

Organizator: 
Tamás 
Bernadett 

Zilele Școlii - 2018 
dec.6. 

Elevii 
liceului 
Clasele IX, 
X, XI, XII C 

3. Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 
Miercurea Ciuc 

Școala altfel -Vizionare 
colecție de poze 
„Erori întâlnite în 
instalații”  

Tamás 
Krisztina-
Melinda 
coordonator 

Vizionare   02.10.201
8 

50 pers 
(X.AC, 
X.Dp 
 
 
) 

4. Liceul Tehnologic 
Kós Károly  

Caravanul SAPIENTIA 
 
 
 
Sapientia EMTE 

Szatmáry 
Zsófia 
coordonator/ 
Darvas 
Annamária 
Lapohos 
Anna-Mária 

prezentarea facultatii 
 
 
Discuție masa rotundă: 

- perfecționare 
profesori 

 
 
 
 
 

 XII. A, B, C 
 
 
15.11.2018 

5. Liceul Tehnologic 
“Kos Karoly” M-
Ciuc 

Corectarea lucrarilor 
„Szakmasztar” 

Kutas Attila, 
Albert 
Gyöngyi 

Szakma ztár  29.ian.20
19 

10 

 
J. Programe proiecte: 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în 
cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. 

 

Liceul Tehnologic 
Kós Károly 

Activități pentru 
pregătire Erasmus+ 

Szatmáry 
Zsófia 
organizator/ 
Darvas 
Annamária, 
Bilibok 
Juliánna 

selecția 
participanților 
 
testare limba 
engleză 
 
ședință cu părinții 

 16-18.10.2018 
 
 
11.11.2018 
 
 
18.01.2019 

X.B. 
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K. Concursuri: 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea desfăşurată 
în cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Liceul Tehnologic 
“Kós Károly”- 
Miercurea Ciuc 

Prezentarea profesiei, -
concurs 

Participant 
Tamas 
Bernadett 

Zilele Școlii Locul 1 2018 dec.6 Clasa XII:C 

2. Liceul Tehnologic 
Kós Károly 

Etapa nationala a 
Concursului naţional 
Interdisciplinar de 
comunicări Știinţifice 
ȋn limba maghiară 
pentru elevii din clasele 
liceale „TUDEK”  
 

Szatmáry 
Zsófia 

îndrumare și însoțire  
 
 
II.  
SK 
șiTK 

06-08. 
12.2018 

Csibi 
Orsolya X.B 
Szabo István 
Simion,Kata
lin, XI.B 
Tófalvi 
Kriszta XI.B 

3. Liceul Tehnologic 
“Kos Karoly” M-
Ciuc 

Organizarea 
Olimpiadelor de faza 
locala pentru clasele 
XI.A, B, XII.A,B 

KutasAttila, 
Pálfi Géza, 
Albert 
Gyöngyi 
/XI.A, XII.A 
Szatmáry 
Zsófia, Darvas 
Annamária, 
Albert Éva 

Olimpiade  21.22.ian 
2019 

50/50 

4. Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 
Miercurea Ciuc 

Szakma Sztár Tamás 
Krisztina-
Melinda 
 

Profesor insotitor  23.01.2019 Boga Ervin, 
Imre 
Szabolcs, 
Máté József 
(XI.Dp) 

5. Liceul Tehnologic 
“Kos Karoly” M-
Ciuc 

Szakma Sztár Szekely 
Szabolcs / 
XI.E 

Profesor insotitor  23.01.2019 
 

Szekely 
Szabolcs / 
XI.E 
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L. Ore suplimentare: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru 
didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea desfăşurată 
în cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Liceul 
Tehnologic 
„Kós Károly” 
Miercurea 
Ciuc 

Szakma Sztár Tamás 
Krisztina-
Melinda 
coordonator 

Pregătirea elevilor 
pentru concursul 
Szakma Sztár 

1 ianuarie 
2019 

Boga Ervin, 
Imre 
Szabolcs, 
Máté József 
(XI.Dp) 

2. Liceul 
Tehnologic 
“Kos Karoly” 
M-Ciuc 

Pregatirea elevilor 
pentru Szakma Sztár 

Szekely 
Szabolcs / 
XI.E 

Szakma Sztar LiceulTe
hnologic 
“Kos 
Karoly” 
M-Ciuc 

Pregatire
a elevilor 
la 
Szakma 
Sztár 

Szekely 
Szabolcs / 
XI.E, Pálfi 
Géza 

3. Liceul 
Tehnologic 
“Kos Karoly” 
M-Ciuc 

Pregatirea elevilor 
pentru Olimpiade 

KutasAttila 
/XI.A, XII.A 

Olimpiade   Tamás 
Krisztina-
Melinda, 
Pálfi Géza 

 
 

 

Comisia metodică a diriginţilor 

 

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

diriginţilor, care a fost discutat şi aprobat de membrii comisiei.  Temele principale sunt: 

învățarea învățării, toleranța, problemele de purtare, dificultățile de învățare, jocurile tematice 

în timpul orelor de diriginție. 

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

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

legătura cu părinţii prin telefon. Dacă a fost necesar, aceștia 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. 

În zilele „Școala altfel”, au fost organizate diferite programe cu ajutorul psihologului, 

precum : teambuilding, prevenirea consumului de alcool și țigări, învățarea învățării, toleranța. 

La zilele „Kós Károly” diriginţii au participat împreună cu clasele lor la diferite 

programe organizate pentru elevi. 

 La clasele a IX-a diriginţii cu ajutorul psihologului şcolii au organizat activităţi de 

„teambuilding” pentru dezvoltarea favorabilă a comunităţii clasei. 

Diriginții au ținut lunar ședințe și au discutat despre problemele actuale: absenteismul, 

probleme de comportament etc. În luna octombrie diriginții claselor a IX-a au organizat un 

training fiind invitată Orbán Imola de la Bóbita Egyesület, care zilnic s-a ocupat de o clasă, 
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timp de 5 ore, iar în cadrul acestor întâlniri elevii au avut șansa să se cunoască mai bine, să se 

cunoască pe ei înșiși, să învețe prin experiment, prin experiență. 

Diriginții claselor terminale s-au ocupat de orientarea profesională a elevilor, au avut 

invitați, au vorbit cu psihologul școlii despre acest subiect. În afară de acest lucru, i-au înștiințat 

pe elevi despre consultațiile, pregătirile pentru bacalaureat realizate de diferite asociații.  

Au fost organizate excursii în cadrul proiectului Határtalanul și excursii cu clasa. 

 

Consiliul elevilor   

 

De la începutul anului școlar  2018-2019 Consiliul Elevilor are 14 membri noi, anume 

Bege Anita, Bálint Viola, Bocskor Boglárka, Miska Ágota, Nagy Rajmund, Balla Ferdinánd, 

Péter Előd din IX. A, Bálint Botond din IX. B, Nagy Botond din IX. D, Portik Loránd din IX. 

E, Bakos Márk, Márton István, Csíki Anita si Demeter Enikő din X. A-C.  

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 – 10 septembrie – Ținerea unei mici prezentări elevilor de 

clasa a 9-a, recepție. 

- Recrutare – 13 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 de film, seară de 

dans, carnaval etc... Cu această ocazie  pe parcursul prezentării celor interesați servesc ceai și 

oferă o mică prezentare a organizației. 

- Zilele Şcolii – 5-7 decembrie – Reprezentanții consiliului elevilor au luat parte la 

deschiderea festivă a Zilelor Școlii, Zilele Kós Károly. Cu această ocazie Consiliul elevilor a 

organizat o oră de patinaj cu profesorii Tamás Zoltán și Szigyártó Mihály; concurs de ping-

pong cu ajutorul d-lui profesor Kutas Attila si Székely Szabolcs, concurs de Karaoke, 

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

arhitectură, concurs de dans. Am văzut expoziții din lucrările elevilor de la clasele de 



 17

arhitectură și design, expoziție de fotografii și am confecționat ornamente pentru pomul de 

crăciun, brățări din mărgele cu technica Peyote, cărți poștale, candelabre din lemn, etc. 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 a membrilor 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.  

- Președintele Consiliului Elevilor din Liceul Tehnologic Kós Károly este Schulleri 

Kamilla și vicepreședintele este Moga Emese din clasa a X. 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.  

 

Internatul şcolii   

 

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

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

corespunzătoare de cazare, studiu şi educaţie. 

           Internatele funcţionează pe baza Regulamentului de Ordine Interioară (ROI) 

emis de către direcţiunea instituţiei de învăţământ de care aparţin după analiza şi propunerile 

Comitetului de Internat format din 7-10 membrii, liber ales la începutul fiecărui an şcolar de 

către elevii din cele două internate. Repartizarea elevilor pe etaje, dormitoare s-a făcut 

diferențiat în funcție de anul de studii și de specialitate. 

          Activitatea eleviilor din internat se desfăşoară conform programului zilnic, care 

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

06.00 şi până la stingerea de la ora 22.00. Activitatea eleviilor din internat cuprinde pregătirea 

lecțiilor, lucrărilor practice, acțiuni cultural artistice și sportive activități  de educație igienico-

sanitară de gospodărire și administrare.        

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

supravegherea pedagogiilor şi cu sprijinul direcţiunii şcolii, următoarele activităţi: 
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- Balul Bobocilor- organizat în fiecare toamnă de către elevii din cele două 

internate (fete şi băieţi), 

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

festivă al liceului 

- Activități sportive 

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

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

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

socializarea şi închegarea vieţii de comunitate în internat. 

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

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

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

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

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

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

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

din internat. 

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

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

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

fost elevi şi internişti să le trezească mereu amintiri plăcute. 

.                        

                                        Perfecţionarea cadrelor didactice    

 

   Profesorii care au depus cerere sau dosare pentru grade didactice II/I sau definitivat în 

semestrul I a anului școlar 2018-2019. 

Nr. crt. 
 

Numele și prenumele Specialitatea 
Examenul pentru care 

se înscrie cu dosar 
Tipul cererii de inspecţie 

curenta 1 
1. Ferencz Á. Bernadett Arte vizuale 

 
 

grad II -2020  

2. Kovács E. Zsuzsana Fizică 
 
 

grad I -2021  

3. Péterfi I. Enikő Educație fizică 
 
 

grad I -2021  

4. Péter Endre Religie catolica 
 
 

 grad I - 2022 
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Profesorii care au participat la diferite cursuri/programe de perfecționare: 

Engelhardt Róbert: Management educativ – CCD – noiembrie- ianuarie 2018-2019 

Péter Endre: Management educativ – CCD – noiembrie – ianuarie 2018-2019 

Szatmáry  Zsófia: grad. II - in curs 

Kutas. Attila – Sándor: grad. II -in curs 

Tamás Krisztina-Melinda: grad. II –in curs 

Bilibok Julianna: grad. I – in curs 

 

 

                                                        Planul de şcolarizare   

 

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

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

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

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

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

cu efectiv maxim. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

Activităţiile tehnico-instructive 

 

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

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

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

Nr.crt. Denumirea organizaţiei partenere Localitatea Persoana de contact  

1. SC ZIDAR CONSTRUCT SRL Miercurea Ciuc Janos Zoltan 

2. SC PALPRODEX SRL Frumoasa Pal Gabor 

3. SC GARDEN PROIECT SRL Madaras Janos Ferdinand 

4. SC XILOPAL SRL Ghimes Faget Pal Petru 

5. SC DESIGN HAUSE CENTRUM  S Ciucsangiurgiu Gal Attila 

6. SC BEM TEAM EPITT SRL Sinsimion Denes Barna 

7. SC B$P COMINT SRL Miercurea Ciuc 
Ballo Bella 

8. SC. MAXIM SRL Miercurea Ciuc Molnar Zolt 

9. II FAZAKAS D LASZLO Sinsimion Fazakas D Laszlo 

10. SCASZBISZIM SRL Sinsimion Adorjan Szilard 

11. II KISS B ISTVAN Miercurea Ciuc 
Kiss B Istvan 

12. SC IMPREST SRL Miercurea Ciuc Imre Kalman 

13. SC GAPA SRL Miercurea Ciuc Gego Arpad 

14. SC NOVATHERM SRL Miercurea Ciuc Szenner Istvan 

15. SC TOUR  GAZ Miercurea Ciuc Szocs Csaba 
16. SC EURONET-TRADE Miercurea Ciuc Boldizsar Tibor 
17. II DEAK L CSABA Frumoasa Deak Csaba 
18. S C BOLDISAN SRL Miercurea Ciuc Boldizsar Gyula 
19. SC SERV GAZ SRL Miercurea Ciuc Farkas Sandor 
20. II SANDOR ATTILA Sansimion Sandor Attila 
21. SC MARMIXT SRL Miercurea Ciuc Maro Andras 
22. S.C. IMPEX AURORA Miercurea Ciuc Balazs Becsi Antal 
23. S.CMIKROINSTAL SRL Lunca de Sus Bors Karoly 
24. SC HARVIZ SRL MiercureaCiuc Bogati Csaba 
25. S.C. COM-TOUR SRL MiercureaCiuc Szasz Csaba 
26. S.C. BOLDISAN SRL MiercureaCiuc Boldizsar Gyula 
27. II PAL SANDOR Lunca de jos Pal I Sandor 
28. P F A NAGY PETER Miercurea Ciuc Nagy Peter 
29. S.C. B.T.C COMPUTERS SRL Miercurea ciuc Sandor Denes 
30. II DOBOS IMRE Danesti Dobos Imre 
31. SC KALERMO SRL Tomesti Kurko Albert 
32. II FUZI LEVENTE Miercurea Ciuc Fuzi Levente 

 

La agenţii economici menţionaţi sub indrumarea maistrilor Szígyartó Mihály, 

Szígyartó Attila, Szentes Csaba, Szentes Gyula, Haynal Hunor 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.  
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  Igienizare şi reparaţii 

 

Principiul de bază al activității a fost administrarea şi păstrarea bunurilor mobile şi imobile 

ale unităţii şcolare în stare bună de funcționare. 

S-au efectuat următoarele reparaţii şi înbunătăţiri în perioada septembrie-ianuarie 2018-2019. 

S-au văruit pe interior încăperile din clădirea școlii, de la internatul de fete și băieți, iteriorul 

cantinei și a sălii de sport. 

S-au efectuat reparațiile curente ivite pe parcursul semestrului. 

- A fost amenajat un birou pentru administrator de patrimoniu 

- Înlocuirea geamurilor sparte din sălile de clasă, precum şi de pe holuri; 

- Înlocuirea întrerupătoarelor şi prizelor deteriorate; 

- In cabinet medical a fost reînnoit mobilierul, si este in curs de rezolvare schimbarea 

pardoselei. 

- A fost reparat sistem de control acces la intrarea principală; 

- A fost achiziționat si instalat un set de vas wc de grădinita cu rezervor pentru;  

- Au fost schimbate contoare de apa, si verificate 

- au fost reparate masinile de spalat si repus in functiune 

- În internate au fost schimbate corpurile de iluminat la baie, si este in curs schimbarea 

corpurilor de iluminat in camere. 

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

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

scaunelor etc. s-au preocupat de îngrijirea și întreținere a spațiilor verzi din curte. 

 

 

  Cunoaşterea normelor de SSM şi PSI de către elevi  

 

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

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

    Pe parcursul semestrului nu a avut loc simulare de incendiu sau de cutremur.  
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Activităţi administrative şi gospodăreşti 

 

Lucrătorii din sectorul administrativ au îndeplinit atribuţiile prevăzute de Regulamentul de 

Ordine Interioară printre care s-au asigurat de curăţenia, salubrizarea si dezinfectarea zilnica 

sau periodică adiferitelor încăperi, de gestionarea deșeurilor în general și de cele reutilizabile. 

Se cere o preocupare mai mare pentru depistarea stricăciunilor. 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. 

 

Proiecte 

 

Pe parcursul primului semestru a avut loc vizita Liceului Műszaki SZC Hild József din 

Győr în cadrul proiectului Határtalanul! în care şcoala noastră participă ca partener. Încă opt 

proiecte cu diferite licee din Ungaria au fost câştigate, la care școala noastră va fi partener în 

activităţile propuse de acestea. A ceste proiecte se vor derula în semestrul II.  

S-a derulat în continuare proiectul ROSE privind învățământului secundar, 

implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Unitatea de 

Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, finanțat integral de BIRD şi care se 

derulează pe o perioadă de 4 ani, începând din anul 2017. Obiectivele de dezvoltare ale 

proiectului ROSE sunt îmbunătăţirea tranziţiei de la liceu la învăţământul terţiar şi creşterea 

gradului de retenţie în primul an universitar în instituţiile finanţate în cadrul proiectului. 

Valoarea proiectului pentru unitatea noastra de invatamant este de 100 000 euro. Din această 

sumă sau cheltuit în semestrul I. pentru salariile profesorilor 21286 lei și 34820lei pentru 

material didactice. 

- Realizarea raportului final al 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, proiect în care unitatea noastră de învățământ a fost 

beneficiar: (Lapohos Anna- Mária, Szén János, Toda Zsuzsa Melinda) 

- Derularea proiectului Erasmus+ „Prin Erasmus+ un+abilități și cunoștințe pentru 

dezvoltare personală și angajabilitate”, cu numărul: 2018-1-RO01-KA102-048457 în 

consorțiu regional pentru educație și formare profesională în VET cu denumirea „Aplică și 
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învață în HRαCV” cu Liceul Tehnologic Puskas Tivadar și Liceul Tehnologic Baróti Szabó 

Dávid, Baraolt (jud. Covasna) cu 60 mobilități în trei fluxuri: două fluxuri în Portugalia și un 

flux în Polonia (Lapohos Anna- Mária, Szén János, Toda Zsuzsa Melinda, Darvas Annamária, 

Szatmáry Zsófia, Bilibók Julianna). 

- Lărgirea consorțiului regional pentru educație și formare profesională în VET cu denumirea 

„Aplică și învață în HRαCV” cu Liceul de Arta din Odorheiu Secuiesc cu mentinerea 

partenerului Liceul Tehnologic Baróti Szabó Dávid, Baraolt (jud. Covasna) și depunerea unui 

nou proiect Erasmus+ cu titlul "Erasmus+ Cariera prin Arta si Tehnologie!  (Lapohos Anna- 

Mária și Szén János). 

 

  Analiza activității curriculară și extracurriculară  

 

În cursul semestrului I, în anul școlar 2018/2019  la Liceul Tehnologic „Kós Károly” 

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

extracurriculară. 
Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, 

primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. 

   La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a   activităţii 

educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii, Proiectarea și planificarea săptămâna 

”Școala altfel”, Planificarea Zilele Școlii, Planificarea și organizarea ”Săptămâna Educației 

Globale”. 

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

D-ul 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. 

Realizarea planificării calendaristice – anuale si semestriale - in conformitate cu programa 

scolara  precum si a Curricumului National 

În săptămâna „Școala altfel” fiecare cadru didactic a depus eforturi pentru o bună desfășurare 

a acestui program (Mapa ”Școala Altfel”), Proiectarea și planificarea săptămâna ”Școala 

altfel”- Prof.Albert Éva 

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

culturale neexplorate în contextul curriculumului școlar. 

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

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

cultural-artistice, educația ecologice, activități sportive, orientare-profesională, etc. din care 

menționăm următoarele: 

 

M. Activități cultural-artistice: 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

Denumirea  
proiectului  

Cadru didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în cadrul 
proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Lic. Tehn. 
 „Kós Károly”,  
M.Ciuc 

Comemorarea zilei de 
23 octombrie 1956  

Biró Imre 
Péter Endre 
Molnár Levente 
Pálfi Géza 

Participarea la 
Serbarea organizată 
de către Asociaţia 
Revoluţionarilor  

 23 
octombrie, 
2018 

clasele IX. 
C, IX.A 

2. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Balul Bobocilor Sisz Karola 
Lívia 
Albert Éva 
Tamás 
Bernadett 
 

Organizarea  
Balului Bobocilor 

 01.11.2018 cl.IX,XII 

3. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Lumea se schimbă? 
Noi? 

Albert Éva Vizionarea unor filme 
educative ”Pay It 
Forward”-’’A jövő 
kezdete’’ 

- 21.11.2018 cl.XII.A,B,C 

5. LiceulTehnologic 
Kós Károly, 
Miercurea Ciuc 

Vizionare film cu 
consiliulelevilor 

Gedő Mária Consiliul Elevilor  2018. 10. 
04 

Consiliul 
Elevilor 

6. LiceulTehnologic 
Kós Károly, 
Miercurea Ciuc 

Ore de caligrafie Gedő Mária IX. C    

7. LiceulTehnologic 
Kós Károly, 
Miercurea Ciuc 

Ore de confecționare a 
bijuteriilor din sârmă 

Gedő Mária IX. C    

8. LiceulTehnologic 
Kós Károly, 
Miercurea Ciuc 

Școala altfel -Vizionare 
film 

Tamás 
Krisztina-
Melinda 
coordonator 

Vizionare film  05.10.2018 18 pers.  
(XI.Dp) 

9. Şc.Gen. 
„József Attila” 
M-Ciuc 

Serbarea  
„Ajunul Crăciunului” 

Biro Imre-
Coordonator 
Şi 
participant 

Cântece de Crăciun 
Şi de urări de bine 
pentru Anul Nou 

 20.12 
.2018 

Aprox. 
600 elevi şi 
80 cadre 
didactice 
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N. Activități educative: 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în 
cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1 Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Lumea se schimbă? 
Noi? 

Bartha Dalma Discuții focus grup  21.11.201
8 

53 

2. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Săptămâna Educației 
Globale 

Albert Éva, 
Darvas 
Annamária, 
Tankó Mária-
Gabriella, 
Szatmáry Zsófia 

Lumea se schimbă? 
Noi?- 

- 19-
23.11.201
8 

cl.IX,X,XI, 
XII. 

3. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Comemorarea 
Revolutiei din 1956  

Molnár Levente -in prezentarea lui 
Szilágyi Árpád 
presedinte al 
organizatiei fostilor 
detinuti politici 
Harghita 

 12.11.201
8 

Clasele a IX-
a 

4. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Zilele școlii: 
decorațiuni de crăciuni 
 

Bilibok 
Julianna, Albert 
Éva, Darvas 
Annamária 

Prepararedecorațiun
i de crăciuni 
 

 5.-7.12. 
2018 

Clasele IX-
XII 

5. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Școala altfel:  
Folosirea internetului 
în siguranță 
 

Coordonator/ 
Albert Éva, 
Bilibok Julianna 
Tamás Krisztina 

Vizionare filme, 
discuții 
 
 

 01-5.12. 
2018 
 

X AC ,XI.D 
Asociația 
Juventutti 
 

6. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

„Școala Altfel”, 
învățare bazată pe 
experiență, dezvoltarea 
spiritului de echipă 

Tankó Mária-
Gabriella, 
Szatmáry Zsófia 
Biro Imre, Péter 
Endre, 
Orbán Imola 

  5 oct 
2o18 

Orbán 
Imola, Clasa 
a IX-a 
B,A,C,X.B 

7. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Vizitarea Muzeului 
Secuiesc al Ciucului 

Darvas  
Annamária 

Școala Altfel  04.10. 
2018 

clasa a XI-a 
B 

8. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Serbareazilei de  
„ Moş Nicolae” 

Biro Imre 
Coordonator 
Participant 
 

Organizarea zilei ca 
diriginte, participare 
activă 

 5.dec.201
8 

27 elevi 
Şi dirigintele 
Biró Imre 

9 Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Mihai Eminescu -
comemorare 

Nistor Rares Recital din poeziile 
lui M. Eminescu în 
lb. română și 
maghiară 

 15 ian.19 IX.C, 
XI.ABC 

10 Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Comemorarea 
centenariului Marii 
Uniri 

Nistor Rares concurs cu tema 
Marea Unire 

 24 ian. XI.ABC 
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O. Activităţi ecologice: 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea desfăşurată 
în cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Lic. Tehn. 
„Kós Károly”, 
M Ciuc 

Lumea se schimbă? 
Noi? 

Albert Éva/ 
Coordonator 

’’Ciurcuitul apei  în 
natura’’-educația de 
mediu global 

- 22.11.2018 cl.XII.B 

2. Lic. Tehn. 
„Kós Károly”, 
M Ciuc 

Zilele 
Școlii/Spectacole de 
specialitate 
organizate de 
Universitatea 
Sapientia 

Profesorii de la 
Universitatea 
Sapientia/ 
Szatmáry 
Zsófia, Darvas 
Annamária 

  7dec 2o18 IX B, X B, 
XI B, XII B 
 

4. Colegiul 
Național 
Márton Áron 

Plantele medicinale 
în zona Ciucului 

Kovács 
Zsuzsanna 
Borbé Levente 

Prezentarea plantele 
medicinale 

 1.oct. 
2018 

cl.X.F 

5. Lic. Tehn. 
„Kós Károly”,  
M Ciuc 

Invitații de 
specialitate-protecția 
mediului 
 

Szatmáry Zsófia 
organizator, 
coordonator 
Darvas 
Annamária 

Scoala altfel  1-5.oct. 
2018 

IX-XII.B. 
invitați de 
specialitate 
universitatea 
Sapientia 

 

P.  Activităţi sportive: 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea desfăşurată 
în cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Lic. Tehn. 
„Kós Károly”,  
M Ciuc 

Zilele școlii: 
 

Szatmáry Zsófia 
organizator 

Minifotbal: profesor-
elev  
Campionat de 
minifotbal 
‘’Recreație în timpul 
zilelor școlii’’ 

 5.-7.12. 
2018 

cl.XII 

2. Lic. Tehn. 
„Kós Károly”,  
M Ciuc 

Școala altfel: 
Campionat de 
minifotbal 
 

Szatmáry Zsófia 
 
organizator 
 

Campionat de 
minifotbal 
 

 1-5.12. 
2018. 

cl.IX-XII 
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Q. Activităţi tehnico-ştiinţifice: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolarǎ 

Localitatea 
 

Denumirea  
proiectului 

 

Cadru 
didactic 

coordonator/ 
Participant 

Activitatea desfăşurată 
în cadrul proiectului 

Nr. 
Premii 

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Liceul 
Tehnologic 
”Kós Károly” 

SĂPTĂMÂNA 
EDUCAŢIEI 
GLOBALE” 
19-23  NOIEMBRIE 
2018 -  „Lumea se 
schimbă ! NOI ? 

Molnár 
Levente 

Vizionarea filmului 
“Efectele globalizării” 

- 21.11. 
2018 
 

Clasa a X-a 
E 

2. Asociația Pro 
Agricultura 
M-Ciuc 

Palatul Miracolelor Kovács 
Zsuzsanna 
Sisz Karola 
Lívia 
Bíró Imre 

Realizarea experimente 
de fizică 

 4.octomb
rie 
2018 
5.oct. 
2018 

X.F 
XII.A 
IX.A 

 
 

R. Activităţi de orientare-profesională: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului 

 

Cadru didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în 

cadrul proiectului 

Nr. 
Premii 

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

 
1. 
 

Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Proiectarea traseului 
profesional 

Bartha Dalma prezentare proiect, 
discuții focus grup 
 

- 28.11.2018 Király 
Szabolcs, 
ADEHAR 

2. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Prevenirea drogurilor, 
alcoolului, tutunului 
 

Bilibok Julianna 
organizator, 
coordonator 

discuții, jocuri  01-
5.12.2018. 

XAC -psiholog 
Dombi Dalma 

3. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Consiliere și 
orientarea carierei 

Coordonator/ 
Albert Éva 
Tamás 
Bernadett, 
Ferencz Lilla, 
Sisz Karola 
Lívia 

Agenția de 
Dezvoltare 
Județeană 
Harghita- 
Motivarea, 
Prezentarea 
profesionala 

 05.10. 
2018 

cl.XII.A,B,C,XI
.C 

4. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

-”Online Safety”-
Fundația Juventutti 

Coordonator/ 
Albert Éva 
 
Tamás Krisztina 
Bilibok Julianna 
 

Fundația 
Juventutti- 
Balzs Brigitta 

 02.10. 
2018 

cl.X.A/C 
,XI.D- 

5. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

’’Biztonságos 
online’’ 

Coordonator/ 
Albert Éva 
 
Tamás 
Bernadett, 
Fülöp Éva 

Fundația 
Juventutti- 
Balázs Brigitta 

 -săpentru 
Școala 
altfel 

                       
cl.IX.C,D 

6. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Caravanul 
SAPIENTIA 

Albert Éva 
Szatmáry Zsófia 

-prezentări 
facultate  
SAPIENTIA 

  cl.XII.A,B,C 
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7. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Expoziție și Concurs 
FOTO 

Organizator: 
Tamás 
Bernadett 

Zilele Școlii  2018 
dec.6. 

Elevii liceului 
Clasele IX, X, 
XI XII C 

9. Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 
Miercurea Ciuc 

Asociația Juventutti 
Folosirea internetului 
în siguranță 
 

Szatmáry Zsófia 
 

Vizionare filme, 
discuții/Scoala 
altfel 
 

 1-5.10. 
2018 

XB 

10. Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 
Miercurea Ciuc 

Invitat: psihologul 
Orbán Imola 
 

Szatmáry Zsófia 
 

Scoala altfel    

11. Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 
Miercurea Ciuc 

Sapientia EMTE Szatmáry 
Zsófia, Darvas 
Annamária, 
Lapohos Anna-
Mária 
 

Discuție masa 
rotundă: 
perfecționare 
profesori 

 15.11. 
2018 

 

12. CCD-Apáczai 
Csere János-
Miercure Ciuc 

”Împreună pentru 
siguranța online a 
copiilor” 

Albert Éva Conferința 
județeană-proiect 
educațional,progra
m european ”Ora 
de net” 

 8.Oct. 
2018 

 

13. Liceul Teologic 
ROMANO-
CATOLIC 
"SEGITŐ 
MÁRIA" 
Miercurea Ciuc  

Propagarea imaginii 
școlii-orientare 
profesională pentru 
clasele a VIII-a 

Tamás Zoltán și 
6 elevi din anii 
terminali 
reprezentanți al 
profesiilor ce se 
studiază la noi 
în școală 

Prezentarea școlii 
și a profesiilor ce 
se studiază la noi în 
școală de profesor 
și de elevi 

 oct clasele a VIII-a 

14 Școala 
Gimnazială 
"PETŐFI 
SÁNDOR" 
Miercurea Ciuc 

Propagarea imaginii 
școlii-orientare 
profesională pentru 
clasele a VIII-a 

Albert Gyöngyi 
Tamás Zoltán și 
6 elevi din anii 
terminali 
reprezentanți al 
profesiilor ce se 
studiază la noi 
în școală 

Prezentarea școlii 
și a profesiilor ce 
se studiază la noi în 
școală de profesor 
și de elevi 

 oct. clasele a VIII-a 

15 Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 
Miercurea Ciuc 

propagarea ofertei din 
domeniul apărării 

conducerea 
școlii 
/reprezentanți al 
armatei 

Prezentarea 
posibilitățiilor de 
studiu după 
finalizrea școlii 

 26.11 clasele a XII-a 
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S. Activităţi pentru o viaţă sănătoasă: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolarǎ 

Localitatea 
 

Denumirea  
proiectului 

 

Cadru 
didactic 

coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în cadrul 

proiectului 

Nr. 
Premii 

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Lic. Tehn. 
 „Kós 
Károly”, M 
Ciuc 

Educație sanitară-
Igiena corporala 
Prevenirea gripei 
Prevenirea bolilor de 
transmitere pe cale 
sexuală 
Regim de viață 
sănătoasă 

Medicul și 
asistentele 
scolii, 
respectiv 
Albert 
Gyöngyi 
participanți: 
dirigintele 
Fülöp Éva 

-prezentare  31 
ianuarie 

137 elevi 
 cl. IX A, B, 
C,.D,E 

2. Lic. Tehn. 
 „Kós 
Károly”, M 
Ciuc 

Alimentație sănătoasă Albert Éva -educație sănătoasă  01.10.201
8 

IX.A 

3. Lic. Tehn. 
 „Kós 
Károly”, M 
Ciuc 

Alimentație sănătoasă Darvas  
Annamária 

  2018 
octombrie 

clasele X. A-
C, B 

4. Lic. Tehn. 
 „Kós 
Károly”, M 
Ciuc 

Şanse egale Biro Imre 
coordonator 

Prezentare cu privire 
la şanse egale pentru 
toţi, atenţie la fiecare 
coleg! 

Activ. 
Bazată pe 
moralitate 

11.oct. 
2018 

27 elevi 
Dirigintele 
Biró Imre 

 
 

T. Activități instructiv-recreative: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ/ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului 

 

Cadru didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în cadrul 

proiectului 

Nr. 
Premii 

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Lic. Tehn. 
 „Kós Károly”, M 
Ciuc 

Celebrarea Moș 
Crăciun 

Bilibok Julianna 
- organizator 

  05.12.18 X.AC 

2. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Serbarea  
Mos Nicolae 

Albert  Éva/ 
organizator 

 
 

 29.11.2018 XII.B 

3. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

„A sosit Moșul” Tankó Mária-
Gabriella 

  05.12.2018 IX.B 

4. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

„Să mâncăm Pizza!” 
 

Tankó Mária-
Gabriella 

  1 febr 2o19 IX.B 

5. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M  
 

Mos Nicolae in clasa Fülöp Éva -cadouri  5 
decembrie 

29 elevi 
IX.D 
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6. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Instruire in caz de 
urgente (dezastre, 
cutremure, incendii) 
 

Fülöp Éva -prezentare  22 
octombrie 

29 elevi,  
cl .IX.D 

7. Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 
Miercurea Ciuc 

Școala altfel - Pizza Tamás 
Krisztina-
Melinda 
coordonator 

Pizza  03.10.2018 20 pers. 
(XI. Dp) 

8. Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 
Miercurea Ciuc 

Sărbătorirea zilei de 
Moș Nicolae 

Tamás 
Krisztina-
Melinda 
coordonator 

  06.12.2018 20 pers. 
(XI. Dp) 

9. Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 
Miercurea Ciuc 

Celebrarea Moș 
Crăciun 

Szatmáry Zsófia   05.12. 
2018 

X.B 

10. Liceul Tehnologic 
„Kós Károly”  

Serbarea Moș Nicolae Darvas  
Annamária 

  10.12. 
2018 

XI.B 

11. Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 

Zilele Școlii Darvas  
Annamária 
Ferencz Lilla 

Concurs de căutare a 
comorii 

 06.12.2018 elevii  

12. Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 

Serbarea Moș Nicolae Ferencz Lilla   05.12. 
2018 

XI.C 

 
U. Excursii: 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolarǎ/ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în 
cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Lic. Tehn. 
„Kós Károly”, 
M Ciuc 

Excursie la Scaunul 
Domnului 

Biró Imre 
Pálfi Géza 
Péter Endre 
Veress Erzsébet 
Kovács 
Zsuzsanna 

Școla altfel: 
Organizarea şi 
derularea excursiei 
cu colegii 

 2.oct. 
2018 

Clasa IX.A 
XII.A 

2. Lic. Tehn. 
„Kós Károly”, 
M Ciuc 

Excursie de clasă 
La Sighișoara și 
Înlăceni 

Tamás Bernadett, 
Péter Endre, 
Gál Sándor 
Szabolcs 

Școla altfel  2018 
oct.3 

Clasele XII. 
C și IX. C 

3. Lic. Tehn. 
„Kós Károly” 

Excursie de studiu la 
TârguMureș 

Darvas  
Annamária, 
Ferencz Lilla 

Școala Altfel  02.10. 
2018 

clasele XI. 
B, C 
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V. Programe  proiecte: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în 
cadrul proiectului 

Nr. 
Premii  

Data activității Participanţi, 
invitaţi 

1. 
 
 
 
 
 
 

Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

’’Școală nouă-
colectiv nou’’ 

Bartha Dalma -discuții focus grup, 
activități, jocuri de 
dezvoltare ale 
abilităților 
deinterrelaţionare la 
elevi 

 10.10-
24.10.2018- 

28 

2. Lic. Tehn. „Kós 
Károly”, M Ciuc 

Proiectul Consiliul 
Local-’’Gólyabál’’-
Balul Bobocilor 

Albert Éva/ 
coordonator 
 

-Scrierea proiectului 
-Pregătirea și 
organizarea 
activităților 

 03.10-
09.12.2018 

elevii, 
părinții. 
invitații 

3. Lic. Tehn.  
„Kós Károly” 
, M Ciuc 

ROSE Péter Endre/ 
coordonator 

   ////// 

4. Lic. Tehn. ’’Kós 
Károly’’ 

Excursie culturală 
Határtalanul in Gyor 

Bilibok Julianna 
- coordonator, 
persoana de 
contact 

insoțirea elevilor la 
Gyor – Ungaria – în 
cadrul proiectului 
Hatartalanul 

 06.10.2018 XAC 

5. Lic. Tehn. ’’Kós 
Károly’’ 

Activități în cadrul 
proiectului Erasmus+ 
„Prin Erasmus+ 
un+abilități și 
cunoștințe pentru 
dezvoltare 
personală și 
angajabilitate”, cu 
numărul: 2018-1-
RO01-KA102-
048457 în consorțiu 
regional pentru 
educație și formare 
profesională în VET 
cu denumirea „Aplică 
și învață în HRαCV” 

 Lapohos Anna-
Mária -
coordonator 
Bilibok Julianna 
Szatmáry 
Zsófia, Darvas  
Annamária 

selecția 
participanților 
 
testarea cuno 
ștințelor de limba 
engleză a elevilor  
 
ședință cu părinții 
 
Participarea la 
practica de protecția 
mediului 

 16-18.10.2018 
 
 
 
11.11.2018 
 
 
18.01.2019 
 
 
29.01.-15.02. 
2019 

X.B. 
18elevi 

6. Lic. Tehn. ’’Kós 
Károly’’ 

Hatartalanul Győr Sisz Livia, 
Bilibok 
Julianna, Fülöp 
Éva 

Excursie de studii  06.10.2018 Cl IX.C, 
X.AC, 
XII.C 

7. Lic. Tehn. ’’Kós 
Károly’’ 

Zilele Școlii Ferencz Lilla, 
 Gedő Mária, 
Darvas  
Annamária 

  6-7 decembrie 
2018 

 

8. Lic. Tehn. ’’Kós 
Károly’’ 

Organizare în cadrul 
proiectului 
„Határtalanul” 
CuLiceul de la  
Kaposvár 

Biro Imre 
Coordonator 
Cu colegii 
Pálfi Géza 
Sisz Karola 
Lívia 

Pregătirea derulării 
proiectului prin 
organizarea de 
programe, cazare, 
masă 

 Noi.2018 Colegii 
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W. Concursuri: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului  

 

Cadru didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în cadrul 
proiectului 

Nr. 
Premii  

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Verseghy Ferencz 
Gimnázium 
Szolnok 

Tarján  Imre 
Emlékverseny 

Kovács 
Zsuzsanna 

Concurs de fizică  24. 
noiembrie 
2018 

Elevii din 
Col.Naț.MA
G clasa IX.E 

2. Lic.Tehn.Kós 
Károly 

Concurs Quiz TIC Kovács 
Zsuzsanna 

Concurs de TIC  13.dec 2018 Elevii din 
toate clasele 

3. Lic.Tehn.Kós 
Károly 

Concurs Quiz TIC Kovács 
Zsuzsanna 

Concurs de fizică  14.dec 2018 Elevii din 
toate clasele 

4. Lic. Tehn. ’’Kós 
Károly’’ 

Concurs de 
gastronomie 

Albert Éva/ 
Coordonator 

Zilele scolii  06.12. 
2018 

Elevii din 
toate clasele 

5. Lic. Tehn. ’’Kós 
Károly’’ 

Concurs  
’’Just Dance’’ 

Albert Éva/ 
Coordonator 

Zilele scolii  07.12. 
2018 

Elevii din 
toate clasele 

7. Lic. Tehn. ’’Kós 
Károly’’ 
M.Ciuc 

Pregţtirea concursului 
Zrínyi Ilona, 
înregistrare, pregţtirea 
participanţilor 

Biro Imre-
Coordonator cu 
colegii 
Sisz Karola 
Livia 
Veress Erzsébet 

Înregistrare 
Pregătire 
coordonare 

 Din 
Noi.2018 

82 elevi 
2 colegi 

8. Lic. Tehn. 
„Kós Károly” 
M-Ciuc 
Universitatea 
Sapientia, Secţia 
M-Ciuc 

Pregătire şi participare 
la Concursul de 
matematică SAPI 

Biro Imre-
Coordonator cu 
colega Sisz 
Karola Livia 

Pregătire 
Coordonare 
Asistare 
Cu echipa 
„Tehetségtelenek” 
 

Pr. 
III. 

19.ian.2019 45 elevi 
6 studenţi 
25 cadre did. 
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I. Activităţi de educaţie rutieră: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului 

 

Cadru didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în 

cadrul proiectului 

Nr. 
Premii 

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Lic. Tehn. 
„Kós Károly” 
M-Ciuc 

Chestionare 
auto/Școala rutieră 

Biro Imre-
coordonator 

Scoala altfel  1-5.10 
2018 

Elevii 

 
 

J. Activitati comunitare/ voluntariat 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolarǎ 
Localitatea 

 

Denumirea  
proiectului 

 

Cadru didactic 
coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în cadrul 

proiectului 

Nr. 
Prem

ii 

Data 
activității 

Participanţi, 
invitaţi 

1. Lic. Tehn. 
„Kós Károly” 
M-Ciuc 

Colectarea de alimente 
neperisabile pentru 
copii aflaţi în centrele 
de plasamente 

Darvas 
Annamária 

cu Fundatia 
„Tegyünk 
Egymásért” 

 17,18.10. 
2018 

elevi, 
profesori 

 
K. Ore suplimentare: 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolarǎ 

Localitatea 
 

Denumirea  
proiectului 

 

Cadru 
didactic 

coordonator/ 
Participant 

Activitatea desfăşurată 
în cadrul proiectului 

Nr. 
Premii 

Data 
activității 

Participa
nţi, 

invitaţi 

1. Lic.Tehn.  
’’Kós Károly’’ 

Ore suplimentare 
pentru elevii din clasa a 
IX-a 

Bilibok 
Julianna 

-recuperarea materiei la 
limba engleză pentru 
clasele a IX-a A și C 

 săptămânal IX A, IX. 
C 

2. Lic.Tehn.  
’’Kós Károly’’ 

Consultații pentru clasa 
a XII-a 

Bilibok 
Julianna 

-pregătire pentru 
bacalaureat 

 săptămânal XII ABC 
incepatori 

3. Lic.Tehn.  
’’Kós Károly’’ 

Balul bobocilor Fülöp Éva/ 
participare 

Casa de Cultura a 
Sindicatelor 

 2 noiembrie  

4. Lic. Tehn. 
„Kós Károly” 
M-Ciuc 

Consultaţie pentru 
Bacalaureat 

Biro Imre, 
Fülöp 
Éva,Sisz 
Lívia,Darvas 
Annamária,Ta
nko Mária 
G,Tamás 
Zoltán, 
Molnár 
Levente, 
Lapohos 
Anna-Mária 

Consultaţii ţinute pentru 
elevii clasei terminale  

 Permanent 
săptămânal 

 

 Lic. Tehn. 
„Kós Károly” 
M-Ciuc 

Simulare Bacalaureat Nistor Rareș, 
Ferencz 
Lilla,Sisz 
Lívia,Darvas 
Annamária 

Consultaţii ţinute pentru 
elevii claselor a XI-a 

 Permanent 
săptămânal 
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L. Alte activității: 

 

Prof. Gedő Mária: 

- Coordonarea  Consiliului Elevilor ,la începutul anului școlar  au prezentat școlii elevilor din 

clasele IX. A, B, C, D, E 

- Consiliul Elevilor este responsabil  pentru organizarea zilelor școlii care s-a desfășurat între 

5-7 decembrie, 2018. 

 În cadrul zilelor școlii au organizat concursuri, campionat fotbal, expoziții artistice. 

- Întâlnirea săptămânală a Consiliului Elevilor se desfășoară în fiecare joi în pauza mare 

 

Prof.Fülöp Éva: 

-membru la  Clubul de citit Kalot, întîlnire lunar octombrie-iunie 

 

Prof.Biro Imre, Péter Endre 

- Participarea la şedinţele C.A. a liceului, de regulă de 2 ori pe lună (media acestor şedinţe 

fiind c.a. 2-3ore) 

- Curs Învățarea învățării în cadrul proiectului ROSE pentru elevii claselor a IX-a B,C și a XI-

a B (Lapohos Anna-Mária, Albert Éva) 

- Participare la Conferinta judeteana Erasmus+ VET în data de 22.11.2018 organizat la Casa 

Corpului Didactic Harghita și diseminarea proiectelor Erasmus+ în care unitatea noastră a fost 

implicat în ultimii ani ca partener sau aplicant (Darvas Annamária, Kutas Attila, Lapohos 

Anna- Mária împreună cu 2 elevi din clasa a X-a A si 2 elevi din clasa a XII-a B). 

- Participarea la Reuniunea contractare mobilități Erasmus+ organizat la Bucuresti în 12 

octombrie 2018 (Lapohos Anna- Mária). 

 

Zilele Şcolii Kós Károly 

 

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

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

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

activităţi participanţii au avut parte de experienţe noi legate de domenii culturale neexplorate 

în contextul curriculumului şcolar. Astfel: după deschiderea festivă elevii au patinat, au 

înnotat și au participat la numeroase activități cum ar fi: concursul pe tema Kós Károly, de 

căutat comori „Kincskeresés”, activităţi sportive, concursuri de logică și TIC, gastronomic, 
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expoziții de fotografii și arte plastice pe diferite teme, la  realizare unor ornamente pentru 

bradul de crăciun și cu tema crăciunului, concurs de dans, maraton de citire – Veress Erzsébet 

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

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

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

Zilelor Şcolii. 

 

 

 Conlucrarea cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor   

  

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

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

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

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

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

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

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

fost anunţaţi din timp. 

Bursele din unitatea noastră: 

- Burse de merit au primit 5 (cinci) elevi câte 74,00 lei care au media peste 9,50,  

     19 (nouăsprezece) elevi 50,00 lei cu media peste 9,00,  

     42 (patruzecişidoi) elevi câte 40,00 lei cu media peste 8,50. 

- Burse de studiu NU au fost cereri depuse. 

- Bursă socială NU au fost cereri depuse. 

- Bursă de boală a primit un elev în valoare de 200,00 lei. 

- Bani de liceu au primit opt elevi în valoare de 250, lei/lună, nici un elev nu a pierdut 

dreptul la „Bani de liceu” din cauza absenţelor nemotivate.  

- Din 166 elevi care au dreptul la “Bursă profesională” în valoare de 200 lei, un elev s-a 

transferat, iar 55 elevi au pierdut bursa profesională din cauza absenţelor nemotivate.  
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 Munca de îndrumare şi control   

 

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

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

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

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

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

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

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

elevi.  

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

ritmicitatea de notare şi disciplina elevilor. 

În cursul primului semestru am avut două inspecții tematice efectuat de ISJHR 

(Inspectoratului Scolar Judeţean Harghita) în luna noiembrie cu tema Gestionarea și 

completarea actelor de studii și a documentelor școlare respectiv în luna ianuarie cu tema 

Funcționarea managementului unităților de învățământ. Constatările acestor inspecții erau 

bune cu prea puține recomandări de îmbunătățire a acestor activități. 

  

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 observă o îmbunătăţire al acestei activităţi. Se cere în 

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

profesorului de serviciu. Profesorii de serviciu au obligaţia să rezolve suplinirile ce se ivesc în 

cursul zilei, şi să anunţe direcţiunea de profesorii absenţi pentru a putea organiza suplinirile 

pentru zilele următoare. 

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

dimineaţă și la schimbul serviciului de către profesorul de serviciu. Elevul de serviciu a avut 

program de la ora 7,30 până la ora 11, respectiv de la 11 până la ora 14,30.  . 

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

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

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

continuare o muncă insistentă în această direcţie. 
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Se cere în continuare:   

- pregătirea conştiincioasă a lecţiilor 

-  respectarea timpului de lucru și punctualitate, respectarea termenelor 

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

română și matematică) 

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

în carnetul elevilor  

- o atenție și mai mare la pregătirea pentru examenul de bacalaureat 

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

din Regulamentul de ordine interioară ţinând cont de obligaţiile acestora 

- o atenţie mai mare din partea diriginţilor în urmărirea absenţelor  

- o muncă mai exigentă din partea personalului de îngrijire 

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

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

regulamentele în vigoare şi planurile de muncă ale şcolii. 

 

 

 

Director,                             Director adjunct, 

 Szén János                                Albert Gyöngyi 

 

 

 

 

 

 

 


