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I. Obiective  
 

În anul şcolar 2021 - 2022 au fost urmărite următoarele obiective: 
 
- CURRICULUM 

 

1. Organizare 
 Organizarea activităţii tuturor formaţiunilor de lucru 
 Eficientizarea activităţilor comisiilor permanente, 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 asistențelor planificate 
 

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

tuturor sectoarelor de activitate, a fiecărui consiliu si a fiecărui angajat.  
 Controlul activităţii personalului didactic si a personalului auxiliar 

 

-RESURSE UMANE 
1. Incurajarea performanţei la elevi şi cadre didactice 
2. Monitorizarea şi diminuarea absenteismului şi a abaterilor disciplinare 
3. Realizarea unor activităţi extracurriculare atractive pentru elevi 
4. Continuarea procesului de perfecţionare a cadrelor didactice, a personalului 

didactic auxiliar si nedidactic 
 

- RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 
      1.    Dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii 

2. Modernizarea şi întreţinerea clădirilor şi a terenurilor destinate curţii şi activităţilor 
sportive 
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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 
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Activitatea instructiv-educativă şi de management şcolar s-a desfăşurat în cursul  anului 

şcolar 2021-2022 pe baza Planului Managerial şi a Planului Operaţional. 

                                                    

1. Măsuri organizatorice    

 

Am început anul școlar 2021-2022 cu 21 clase (din care 11 clase liceale, 8 clase de  

învățământ profesional, și 2 clase postliceală), în total cu 513 elevi.  

Din acest an școlar au revenit la catedră de la concediu de creșterea copilului domnele 

profesoare,Tamás Melinda Krisztina și Tamás Bernadett.  

 În acest an școlar cursurile au fost ținute în clădirea reabilitată,  și în unele cazuri  on-

line din cauza pandemiei, reglementate de DSP și Ministerul Educației.  

De la începutul anului şcolar s-a lucrat după orarul definitiv, modificările apărute pe 

parcurs fiind rezolvate fără să perturbe întregul orar al școlii. 

        În timpul primului semestru în noiembrie  am avut 2 săptămâni de vacanță din cauza 

pandemiei, care au fost recuperate după cum urmează: o săptămână la începutul lunii ianuarie 

(a doua săptămână de vacanță) și o săptămână în locul săptămânii Școala altfel. În semestrul II 

nu au fost evenimente deosebite care ar fi perturbat  procesul instructiv – educativ 

        Au fost luate măsuri specifice pentru desfășurarea procesului de învățare on-line din 

învățământul preuniversitar și pregătirea elevilor din clasele terminale pentru bacalaureat și 

pentru examenul de verificare a competențelor profesionale. 

Pentru accesul la procesul de învățare cadrele didactice cât și elevii au utilizat 

mijloacele personale de care dispuneau. Prin finanțarea ME școala a beneficiat 34 tablete 

carea au fost distribuite pentru elevi.  

Conducerea unității de învățământ a sprijinit accesul cadrelor didactice la platforme 

educaționale, a îndemnat profesorii diriginți și cadrele didactice să utilizeze platforme comune 

google classroom ca activitatea de învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu ca să fie 

accesibil pentru monitorizare de către unitatea de învățământ 

La încheierea situației școlare datorată situației specifice pentru desfășurarea procesului de 

învățare on-line din învățământul preuniversitar s-au luat în considerare ordinele primite de la 

ministerul educației. 
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2. Activitatea  instructiv-educativă    

 
 

Rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar :  

  La liceal zi din 286 elevi înscrişi au rămas 283, s-a retras din şcoala 1 elev,  și 

2 elevi au fost exmatriculați.  

Din cele 283 elevi au promovat 283 după cum urmează: 

      - cu note între note 5-6,99:  26 elevi,  

      - între 7-8,99: 237 elevi 

      - între notele 9-10: 20 elevi. 

 

 

La şcoala profesională din 187 elevi înscrişi, 7 elevi s-au transferat în alte unități, 5 au 

abandonat școala, au rămas 175 la sfârşitul anului şcolar din care au rămas repetenţi 20 elevi, 

şi  au promovat 155: 

    -între notele 5-6,99: 75 elevi,  

    -între notele 7-8,99: 77 elevi, 

    -între notele 9-10: 3 elevi. 
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La şcoala postliceală din 40 de elevi înscrişi, au fost eliminaţi 10 elevi pentru absenţe, au 

rămas 30 la sfârşitul anului şcolar din care  au promovat 28: 

    -între notele 5-6,99: 2 elevi,  

    -între notele 7-8,99: 20 elevi, 

    -între notele 9-10: 6 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 286 283 283 26 237 20 -  3 

Scoala 
profesională  187 175 155 75 77 3 - 20 

5+7 
transferați 

 

Postliceal 40 30 28 2 20 6 10 2 0 

Total  513 488 466 103 334 29 10 22 8 
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Situaţia disciplinară la sfârşitul anului şcolar 2021 - 2022 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. 

 

Învăţământ liceal:   

    - nota la purtare scăzută până la nota 7: 50 elevi,  

La şcoala profesională:  

    -  nota la purtare scăzută până la nota 7: 84 elevi (din cauza absenţelor), 

    - nota la purtare scăzută sub nota 7: 18 elevi, 15 pentru absenţe, 3 pentru comportament. 

 

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

elevilor de către diriginții claselor.   

 

Clasa 
Nr. 

elevi 
Absențe 
motivate 

Absențe 
motivate /elev 

Absențe 
nemotivate 

Absențe 
nemotivate /elev 

IX.A 22 1149 52 126 6 

IX.B 25 1700 68 174 7 

IX.C 23 1140 50 246 11 

IX.D 26 2494 96 585 23 

IX.E 18 995 55 1932 107 

IX.F 18 1457 81 1788 99 

X.A 30 1675 56 462 15 

X.B 29 2019 70 295 10 

X.C 24 1158 48 246 10 
X.D 26 726 28 2745 106 
X.E 22 2577 117 1160 53 

XI.A_C 28 1526 55 389 14 

XI.B 31 1587 51 260 8 

XI.D 26 2060 79 980 38 

XI.E 22 1402 64 723 33 

XI.F 18 653 36 441 25 

XII.A 27 1091 40 445 16 

XII.B 29 1998 69 320 11 

XII.C 16 676 42 304 19 

 



 8

Numărul mare de absențe nemotivate din clasele IX.E,IX.F X.E, X.E provine din absențele a 

câtorva elevi problemă și acelor elevi care s-au înscris și au abandonat această formă de 

învățământ.  

 

 

 

 

 

Analiza rezultatelor obținute la bacalaureat 

 

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

2022 şi august-septembrie 2022. 

 

Clasa 
Nr. elevi Nr. elevi 

înscriși la 
examen 

Reuşiţi Respins Neprezentat absolvenți 

XII.A 27 25 1 20 4 
XII.B 29 27 10 9 8 
XII.C 16 12 1 11 0 
Promotii 
anterioare 

- 26 8 16 2 

Total 72 90 20 56 14 
 

 Promovabilitatea pe nivel de școală este de 26,32 % dacă ne referim la numărul 

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

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

 

Clasa 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 
XII.A 1 0 0 0 

XII.B 5 5 0 0 

XII.C 1 0 0 0 

Promotii anterioare 7 1 0 0 

Total 14 6 0 0 
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Analiza rezultatelor pe discipline de examen:  

 

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

bacalaureat, rezultatele sunt puțin mai bune:    

Clasa 
Lb. 

română 

Lb. 

maghiară 
Matematică Istorie 

Biologie 

vegetala 
Geografie 

XII.A 5 6,7 6,3   8 - 

XII.B 6,12 7,13 6,22   8,01 - 

XII.C 
5,4 7,15  5,7  7,15 

Media: 5,51 6,99 6,26 5,70 8,01 7,15 
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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 

Chimie 
anorganică 
TEH Nivel 

I/II      

Geografie 

XII.A 5 5,91 6,28 - 6,47 - - 

XII.B 6,11 6,6 6,11 - 7,01 7,25 - 

XII.C 5,4 6,67 - 6,71 - - 6,47 

Media: 5,50 6,39 6,20 6,71 6,74 7,25 6,47 
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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 

Chimie 
anorganică 
TEH Nivel 

I/II 

Geografie 

XII.A 3,09 6,18 4,56 - 6,47     

XII.B 3,61 6,32 4,61   7,01 7,25   

XII.C 2,93 6,63   6,81     6,47 

Media: 3,21 6,38 4,58 6,81 6,74 7,25 6,47 
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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 şi nivel 4  

 

A. Nivel 3- Iunie- Iulie- 2022, august 2022 
D

om
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C
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și
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i 

A
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ți 

P
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i 

R
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n
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P
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C
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cţ
ii,
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st
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aţ

ii 
şi

 

lu
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ăr
i p

ub
lic

e 

Zidar - pietrar-tencuitor 19 18 1 18 - 95% 

Instalator instalaţii tehnico sanitare şi 

de gaze 
20 20 0 20 - 100% 

Dulgher- tâmplar- parchetar 

 
9 9 0 9 - 100% 

Izolator 6 6 0 6 - 100% 

 

B. Nivel 4- Mai- Iunie 2022, august 2022 

P
ro

fi
l 
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al

if
ic

ar
e 

În
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ri
și
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re
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nț

i 

A
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ți 

P
ro
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i 

R
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pi
n

și
 

P
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Tehnic 

Tehnician desenator pentru construcţii şi 
instalaţii 

22 22 0 22 - 100% 

Tehnic 
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului 
25 25 0 25 - 100% 

Arte 
vizuale 

Desenator tehnic pentru arhitectura și 
design 

 

16 16 0 8 - 50% 
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Analiza activității pe domenii de activitate: 

 
 În cadrul şcolii au funcţionat următoarele comisii cu caracter permanent:  

- Comisia pentru curriculum; 

- Comisia de evaluare şi asigurare a calitătii (CEAC); 

- Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

- Comisia pentru controlul managerial intern (SCIM); 

- Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității;  

 

La nivelul unității de învățământ funcționează urmatoarele comisii cu caracter temporar şi 

ocazional: 

          -Comisia paritară 

          -Comisia pentru actualizarea regulamentului intern și monitorizarea aplicării ROI 

         - Comisia SNAC 

         - Comisia de mobilitate 

         - Comisia de promovare a ofertei educaționale 

         - Comisia de promovare a imaginii școlii și Web design 

         - Comisia de monitorizare a securității și siguranței elevilor 

- Comisia de elaborare și revizuire PAS 

          - Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a ritmicității notării 

          - Comisia pentru gestionarea arhivei 

- Comisia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru elevi 

- Comisia de gestionare a datelor aferente Sistemului Informatic Integrat al Învățământului 

din România (ȘIIIR) 

- Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar 

- Comisia de inventariere 

- Comisia de recepție bunuri 

- Comisia de casare, clasare şi valorificare a materialelor rezultate 

- Comisia pentru organizarea examenelor 

- Comisa de cercetare disciplinară 

- Comisia consiliere, orientare, activităţi extraşcolare  
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La nivelul unității de învățământ în fiecare an sunt numiți cadre didactice responsabili de 

diferite activităti cum ar fi: 

-Coordonatorul pentru programe şi proiecte educative şcolare  

- Coordonatorul activităţii Consiliului Elevilor 

 -Coordonator pentru dezvoltarea profesionala și evoluție în cariera didactică 

- Coordonator pentru organizarea și asigurarea serviciului pe școală 

            -  Responsabil pentru redactarea proceselor verbale al CA 

             - Secretar al CP 

Activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare al Calităţii   
 

În anul  şcolar 2021-2022  membrii comisiei C.E.A.C au realizat activităţile planificate 

pentru această perioadă: 

1.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 pentru efectuarea observării lecţiilor. În semestrul I și II. 

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 2021-2022 

8. Rapoarte de autoevaluare al activităţii comisiei pentru curriculum, anul şcolar 2021-

2022. 

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

calităţii pentru anul şcolar 2021-2022: 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. Strategia CEAC revizuire 

11. Regulament propriu de funcţionare al CEAC revizuire 

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

13. Începerea completării 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 
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14. Iniţializare RAEI pe anul şcolar 2021-2022 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. Monitorizarea participării elevilor la programele de învăţare 

  16. Monitorizarea completării cataloagelor şcolare 

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

  18. Monitorizare internă 

Semestrul II 

În cursul anului şcolar 2021-2022 membrii comisiei C.E.A.C au realizat activităţile 

planificate pentru această perioadă. 

- Aplicare de chestionare pentru elevi si cadre didactice 

- Stabilirea stilului de învăţare la elevi 

- Evaluare internă (autoevaluare) 

- Verificarea portofoliilor cadrelor didactice (pe programe de învăţare şi diriginţie) 

- Verificare portofoliilor elevilor 

- Observarea lecţiilor şi completarea fişelor de observare 

În semestrul II personalul de conducere au efectuat vizite la ore. Pe baza acestor inspecţii 

au fost trimise rapoarte de monitorizare internă la ISJHR. 

- Monitorizarea frecvenţei participării la programele de învăţare-la trei luni (luna 

noiembrie,ianuarie,aprilie) 

- Monitorizarea completării cataloagelor şcolare-trimestrial 

- Monitorizarea progresului şcolar-semestrial 

- Raport de autoevaluare-anual (iunie) 

- Plan de înbunătăţire-anual (iunie) 

- Inspecţie-contabilitate-lunar 

- Verificarea documentelor oficiale-semestrial (ianuarie,iunie) 

- Monitorizare orar-lunar 

- Sedinţe CEAC 

- Péter Mária-Magdolna (Coordonator comisie) a revizuit procedurile 

- Iniţializare RAEI pe anul şcolar 2021-2022 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 
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- Completare Bază de date a şcolii (inclusiv documentele de bază) on-line, în conformitate 

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

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

-  Monitorizare internă, raport de monotorizare internă 

Au fost cerute rapoarte financiare, pe semestrul II, de la contabilitate şi un raport din partea 

secretariatului, care cuprinde numărul eleviilor exmatriculaţi şi cei cu abandon şcolar. 

 

Activități- Comisia pentru curriculum; 

        

Grupul profesorilor care predau discipline umane 

 

În anul școlar 2021-2022, membrii catedrei umane au realizat activitățiile planificate, 

au luat parte la activitățile metodice. La începutul semestrului s-au discutat rezultatele 

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

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

Profesoara Fülöp Éva a organizat participarea elevilor școlii la diferite spectacole de teatru: 

-la 14 septembrie, spectacolul Undeva în Europa, au participat elevii claselor IX-a A,B,C, 

X.B,C, XII.B 

-la 21 septembrie, a fost organizată ora de literatură neobișnuită din operele poetului 

Kosztolányi Dezső, cu actorii teatrului Csiki Játékszín,”Játszótársak”,  și au participat elevii 

claselor XI.B, XII.A,B,C. 

-la 22 februarie, spectacolul ”Életkerék” realizată de Ansamblul Național Secuiesc Harghita, 

au participat elevii claselor IX.A,B,C, D  X.A,B,C, XI.B , XII.A 

-la 27 martie, spectacolul „Semmi” a trupei de teatru de elevi „Utolsó figyelmeztetés” cu 

elevii clasei IX.A. 

-la 21 februarie, a avut loc vizitarea expoziției din operele lui Berde Mária și Berde Amál cu 

elevii clasei a IX-a A. 

- activități de pedagogie dramatică în clasele IX.A,B,C; X.B,C; XII.B, condusă de actorii 

Sipos Tünde și Némethy Zsuzsa 

 Fülöp Éva și Ferencz Lilla au organizat în școală maratonul de lectură Nemes Nagy Ágnes, la 

care au participat elevii claselor IX.A,B,C, D;  X.A,B,C; XI.B; XII.A,C. 

 În luna martie membrii catedrei au luat parte la organizarea simulării bacalaureatului, 

profesorii de limba română, maghiară, istorie și geografie au corectat lucrările elevilor. După 
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afișarea rezultatelor, profesorii au întocmit un program special de remediere și de consultații, 

pentru îmbunătățirea rezultatelor. 

La concursul de recitat poezii organizată de Fundația Agora cu ocazia zilei poeziei 

maghiare a luat parte eleva Máthé Orsolya din clasa a IX-a B, pregătită de Ferencz Lilla. 

La concursul Petőfi kvíz, organizată de Biblioteca Județeană Kájoni János 6 elevi, 

pregătite de Fülöp Éva, din clasa a XI-a AC au fost premiați. 

Membrii catedrei au ținut consultații, au pregătit elevii pentru bacalaureat și au 

participat la examen ca profesori examinatori, unde a fost cazul. 

 

Grupul profesorilor care predau discipline reale 

  

 

             Activitatea grupului profesorilor care predau discipline reale 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 disciplinele 

matematică, informatică, chimie, fizică şi s-a constatat că ei ajung la liceu cu cunoştinţe de 

bază destul de superficiale. Clasele de elevi sunt destul de neomogene din punctul de vedere 

al cunoştinţelor, fapt care îngreunează mult munca în aceste 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 discipline de bacalaureat au început încă din luna 

noiembrie pregătirile săptămânale pentru elevii din clasele XII A şi B în cadrul proiectului 

ROSE. ( Biró Imre, Veress Erzsébet şi Darvas Annamaria). 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. În cursul semestrului în 

fiecare luni între orele 17-20 Lapohos Anna- Mária a ținut consultații de chimie pentru 

elevii interesați în cadrul proiectului ROSE, dar nu numai. Au participat elevi din clasa a 

XII-a B care vor să participe la concursuri, sau să dea examen de admitere pentru facultate 

din disciplina chimie. 

Concursurile și olimpiadele la disciplinele reale la care  participă elevii și profesorii 

nu au fost ținute din cauza pandemiei 

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

HR.  
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În semestrul II al anului școlar 2021/22, activitatea cu elevii a început conform 

planificârilor anterioare.  

Profesorii care predau materii de bacalaureat au continuat pregătirile săptămânale 

pentru elevii din clasele XII A ŞI B.( 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 este destul de scăzut faţă de aceste ore 

suplimentare, fie cele din cadrul prrogramului ROSE, fie ore suplimentare gratuite.  

 D-ul profesor Biró Imre a participat cu elevii clasei a XII-a cu programul „Határtalan‟  

la o excursie în Ungaria, la Budapesta. D-ul a ținut legătura cu editorul  „Maturandusz‟ și a 

avut contribuție la editarea cărții despre absolvenții clasei a XII-a. A participat la organizarea  

Ultimului Clopoțel, la organizarea examenului de bacalaureat, probele orale și la organizarea 

examenului de certificare a competențelor. 

D-na profesoară de educație fizică Péterfi Enikő a participat împreună cu elevii la 

diferite concursuri sportive organizate de către ISJ Harghita cum ar fi: 

 

Nr. 
crt.  

Denumirea/tema activităţi 
 

Data activităţi 
 

Locul de desfăşurare 
 

Observa
ţii 
 

 
1 

Olimpiada Naţională a Sportului 
Liceal şi al Olimpiadei  faza 
orășenească ramura tenis de 
masă 

09.03.2022 locul Miercurea Ciuc 
Segito Maria 

2 
particip
anți 

2 Olimpiada Naţională a Sportului 
Liceal şi al Olimpiadei  faza 
orășenească ramura baschet 
băieți 

 
14.03.2022 

locul Miercurea Ciuc 
Marton Aron 

locul IV 

3 Olimpiada Naţională a Sportului 
Liceal faza  orășenească ramura 
fotbal pe teren redus 

18.03.2022 locul Miercurea Ciuc 
Marton Aron 

locul II 

4 Olimpiada Naţională a Sportului 
Liceal şi al Olimpiadei  faza  
județeană ramura handbal băieți  

13.04.2022 locul  
Miercurea Ciuc Marton 
Aron 

locul II 

5 Olimpiada Naţională a Sportului 
Liceal faza  zonală ramura 
handbal băieți 

07.05.2022 localitatea Sighișoara locul II 
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Grupul profesorilor care predau discipline tehnologice 
 

În cursul anului şcolar 2021-2022 a avut loc o activitate variată în ceea ce priveşte 

activitatea de la grupul profesorilor care predau discipline tehnologice. 

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

Domnul profesor Kutas Attila a întocmit orarul școlii și a efectuat modificările apărute 

pe parcurs. 

Domnii profesori Kutas Attila și Székely Szabolcs au vizitat diferite șantiere cu clasa 

XII.A, au vizitat și depozite de materiale de constructii cu clasa XII.A. Au organizat diferite 

activități cu scopul de a viziona filme despre poduri cu clasele IX.A, XI.A. Pe tot parcursul 

semestrului au ținut pregătire pentru elevi care candidează să participe la Olimpiade (XI.A. 

XII.A, profesori îndrumători: Kutas Attila, Tamás Krisztina-Melinda, Pálfi Géza). Profesorii 

care predau discipline în domeniu construcții au participat la organizarea Olimpiadei 

Naționale de Construcții, aceasta fiind organizată în județul nostru. ( Kutas Attila, Székely 

Szabolcs, Tamás Krisztina-Melinda, Máró Levente, Szigyártó Mihály, Ferencz Bernadett, 

Darvas Annamária) . 

Domnul Kutas Attila a participat în calitate de examinator la Examenele organizate în 

Miercure Ciuc și Gheorgeni. A luat parte la organizarea Olimpiadelor de faza locală pentru 

clasele XI.A, XII.A. (Ványolos Zoltán, clasa a XI.A, Balla Ferdinánt, clasa a XII-a A) A 

participat la traducerea în limba maghiară a subiectelor pentru examenele și concursurile 

naționale.  

D-na profesoară Szatmáry Zsófia a participat cu 2 echipe la Concursului Național 

Transdisciplinar Bölcs Diák. (cu echipele Ökompetensek, Akvamarinok), alcătiut din 4 elevi 

pe echipe din clasa a XI. B.  

Cu elevii Dénes Roland și Lestyán Hanna  din clasa a XI.B. au participat la conferința 

științifică TUDEK, tema cercetării fiind Természeti kincseink az ásványvizek. (2021.12.06)  

Cu elevii Vass Barbara (clasa XI.-B) și Biró Szidónia (clasa a XII. B.) au participat la 

Olimpiada Natională de Protecția Mediului organizat la Târgu Secuiesc. Biró Szidónia a 

obținut mențiune. Profesori îndrumători au fost: Darvas Annamária, Lapohos Anna-Mária, 

Szatmáry Zsófia, Székely Bernadett. 

Cu clasele IX-a.B, XI.-a B în luna octombrie (anul 2021) au participat la Erdei Iskola 

timp de 3 zile la Băile Homorod. Profesori îndrumători: Darvas Annamária, Lapohos Anna-

Mária, Szatmáry Zsófia și Veress Erzsébet . 
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Szatmáry Zsófia, Lapohos Anna-Mária, Szén János, Pálfi Géza, Kutas Attila, Székely 

Szabolcs au participat la un Schimb de experiențe în învățământul profesional, în perioada 18-

19 mai 2022 la Sovata 

În cadrul evenimentului Csíki Majális pofesoarele Szatmáry Zsófia, Lapohos Anna-

Mária și 10 elevi din clasa  a XI.B, timp de 3 zile au derulat activități de voluntariat la 

Simpozionul apelor minerale  

Clasele a XII.A și B cu profesorii Biró Imre și Szatmáry Zsófia au participat la zile 

deschise numit Légy egy napra Sapientiás, organizat de universitatea Sapientia. 

Lapohos Annamária, Szatmáry Zsófia și Székely Szabolcs  au întocmit variante de 

subiecte destinate concursului județean pentru ocuparea posturilor 

Ca parteneri cu Agenția De Dezvoltare Județeană Harghita  cu clasa a IX. B au vizitat 

în zona Gheorgenului o brutărie, profesor îndrumător Szatmáry Zsófia. 

În cadrul programului Talent Magnet reprezentanții județului au ținut o activitate de 

orientare profesională în clasa a XI.B. Coordatorul programului a fost doamna profesoara 

Szatmáry Zsófia 

În data de 16.05.2022 d-na profesoara Szatmáry Zsófia a coordonat organizarea 

evenimentului de orientare profesională destinat promovării învătământului profesional și 

technic din județul Hargita, intitulat Noaptea meseriilor.  

În săptămâna 11-16 martie grupul profesorilor care predau discipline technice și 

vocaționale au organizat activități dedicate meseriilor. 

La data de 30 mai, d-nele profesoare Lapohos Anna-Mária și Darvas Annamária, și 50 

de elevi au participat la evenimentul organizat de Primăria M-Ciuc în colaborare  cu CSTIT 

numit „ Curățăm România‟ 

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, Lapohos Anna- Mária. 
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Grupul profesorilor care predau discipline tehnologice pentru clase vocaționale 

 

S-au organizat mai multe întruniri şi consfătuiri în mediul online, cu efectiv variabil de 

participanţi în funcţie de temele dezbătute, care au fost:  

    - rezultatele semestrului şcolar precedent din punct de vedere al elevilor  

- rezultatele activităţii comisiei metodice vocaţionale 

    - nivelul de pregătire generală a elevilor din clasele a IX -XII a A-C și C. 

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

la clasele a IX-a ( Kisgyörgy Tamás). 

    - planificare calendaristică și organizarea  predării online 

    - rezultatele elevilor din fiecare clasă, păreri, discuţii                                                                                                               

    - pregătirea elevilor pentru diferite concursuri în mediul online  

    - pregătirea elevilor pentru olimpiadele naţionale (dacă este cazul) 

    - organizarea și stabilirea structurii pentru atestat+ profesional, de verificare a 

competenţelor în clasa a XII-a C, afişarea lor la avizierul şcolii, transmiterea datelor prin 

mediul online.   (Gál Sándor, Tamás Bernadett, Kisgyörgy Tamás). 

   - întreţinerea diferitelor afişe tematice din școală prin mediul online (Kisgyörgy 

Tamás, Gál Sándor Szabolcs) 

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

de liceu 

     - participarea la cercurile metodice organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean în 

timpul anului şcolar.    

- organizarea examenului de admitere in clasa a IX. C, luând în considerare cadrul 

normativelor noi propuse de guvern, online  

- reorganizarea claselor de ateliere 13-17 septembrie. 

  - tabără cu clasele X-C, XI-AC 27- 29 septembrie 2021. 

 

- În perioada 15-20 octombrie 2021, elevii Liceului Tehnologic Kós Károly, clasa XII-a C cu 

dirigintele Gál Sándor, filierea de Arhitectură și Design, din Miercurea Ciuc, au participat 

la o tabără de 5 zile la Győr, Ungaria, în cadrul programului "Fără Frontiere". Pe parcursul 

acestor cinci zile, au avut ocazia să se familiarizeze cu elevii de la Liceul de Arhitectură 

Hild József din Győr și să cunoască mai bine sistemul de învățământ de arhitectură din 

Ungaria. De asemenea, au avut ocazia să viziteze orașul Győr, Abația benedictină din 
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Pannonhalma și Castelul Esterházy din Fertőd. În cadrul programului de arhitectură 

populară, aceștia au vizitat Tájház și crama sa din Felpéc și Szentendre, unde au avut 

ocazia să cunoască majoritatea regiunilor de arhitectură populară din Ungaria prin vizitarea 

skanzen-ului.  După-amiaza, au avut ocazia de a se bucura de o plimbare și de activități de 

agrement în centrul Budapestei, un final potrivit pentru un program variat de 5 zile.  Elevii 

s-au întors la Miercurea-Ciuc  plini de experiențe profesionale și emoționale. 

- În timpul Săptămânii Educației Globale, elevii clasei a X-a C din școala noastră cu 

sprijinul doamnei profesoare Tamás Bernadett au creat postere pentru a sensibiliza publicul cu 

privire la importanța protejării Pământului și a mediului înconjurător. Lucrările de artă arată 

frumusețea uimitoare a mediului și a naturii noastre și ne încurajează pe toți să o păstrăm. 

  

Activitate: săptămâna globală a educației, 19 noiembrie afișe, ziua verde.  

 

-Între 8 și 12 noiembrie 2021, elevii din clasele XI.C și XII.C cu dl profesor Gál 

Sándor de la Liceul Tehnologic Kós Károly au salvat și pus în stare de funcționare planșele de 

desen A3 marca Rotring și riglele aferente. Aceștia au îndepărtat etichetele vechi și murdăria 

de pe planșete și rigle folosind o metodă mecanică și apoi le-au dezinfectat după ce le-au 

curățat cu substanțe chimice. Elevii au aplicat apoi noi etichete și fiecare planșă a primit un 

nou număr de inventar. Planșele au fost distribuite elevilor de la Colegiul Tehnic de 

Arhitectură și Design Kós Károly, specializați în desen tehnic, facilitându-le lecțiile de desen 

în cadrul orelor de reprezentare vectorială, Perspex și Atelier. 

-Dna profesoara Tamás Bernadett a vizionat un film cu XII C la sfârșitul semestrului, 

12 ianuarie - Modigliani. 

-În noiembrie 2021, elevii Liceului Tehnologic Kós Károly clasa a XI-a C cu 

dirigintele Kisgyörgy Tamás, filierea de Arhitectură și Design, din Miercurea Ciuc, au 

participat la o tabără de 5 zile la Győr, Ungaria, în cadrul programului "Fără Frontiere". Pe 
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parcursul acestor cinci zile, au avut ocazia să se familiarizeze cu elevii de la Liceul de 

Arhitectură Hild József din Győr și să cunoască mai bine sistemul de învățământ de 

arhitectură din Ungaria. De asemenea, au avut ocazia să viziteze orașul Győr, Abația 

benedictină din Pannonhalm. 

- Un stagiu interesant în Spania 

Odată cu Anul Nou, paisprezece elevi si dl. profesor Gál Sándor de la Liceul Tehnologic Kós 

Károly din Miercurea Ciuc și-au putut îndeplini o dorință mult visată, pentru că, după mai 

multe amânări din cauza situației cu virusul, au reușit în sfârșit să participe la programul de 

practică Eramus+ în Spania, programat de mai mulți ani. La program au participat șapte-șapte 

elevi din clasele a XI-a și a XII-a ale școlii, de la secțiile Desen tehnic de arhitectură și 

proiectare și Desen tehnic de construcții, conduși de Attila Kutas, profesor de inginerie civilă, 

și Sándor Gál, profesor de inginerie arhitecturală.  

Stagiul de trei săptămâni a avut loc în Valencia, Spania, unde, după un zbor lung, echipa a 

fost întâmpinată de reprezentanții organizației Universal Mobility, care au pregătit programul, 

cu înregistrarea și o scurtă informare.  

Valencia, un oraș superb pe malul mării, cu o climă mediteraneană de vară, a fost un oraș cu 

care tinerii, obișnuiți cu iernile din Ciuc, s-au obișnuit rapid și pe care au început să-l 

iubească. În timpul lor liber, mergeau adesea la portul de agrement sau se plimbau în cei nouă 

kilometri de parc special amenajat în albia râului Turia. Capodopera lui Santiago Calatrava, 

cu Palatul Științelor și L'Oceanográfic, a făcut, de asemenea, o impresie deosebită, la fel ca și 

monumentele gotice, renascentiste și baroce vechi de secole ale orașului.  

Nu doar atmosfera plăcută a orașului a fost pe placul nostru, ci și gama largă de oportunități 

de angajare oferite de proiect. Luni, studenții erau deja la lucru, fiecare la locul de muncă 

desemnat. Companiile care îi angajau proveneau toate din discipline diferite, acoperind 

aproape întreaga gamă de meserii, de la proiectare la construcție. Unii au realizat desene 

arhitecturale pentru firme de proiectare pe baza unor studii, alții au realizat desene statice atât 

manual, cât și pe calculator. Unii dintre studenți au lucrat într-o companie producătoare de 

machete și modele, unde au avut ocazia să realizeze desene pe calculator pentru imprimante 

3D moderne controlate de calculator, mașini de frezat CNC și mașini de tăiat cu laser CNC și 

apoi să le execute pe aceste mașini. Lucrul pe mașini mari și moderne s-a dovedit a fi o 

oportunitate rară, puține companii având astfel de echipamente. Compania menționată mai sus 

produce, la cerere, pentru companii de design de top, machete și modele de mobilier, clădiri 

sau chiar cartiere întregi ale orașului. Alți studenți din domeniul ingineriei serviciilor de 

construcții au putut învăța despre funcționarea și întreținerea echipamentelor de încălzire și de 
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aer condiționat într-o varietate de locații, iar unii au avut ocazia să învețe despre renovarea 

interioară și exterioară a unei clădiri. Unii au dobândit experiență în asamblarea elementelor 

de construcție prefabricate.  Engleza a fost principala limbă de comunicare în cadrul 

programului de formare, dar în timpul stagiului a fost organizat un curs de limbi străine pentru 

studenții noștri, în cadrul căruia fiecare a avut ocazia să învețe și să practice noțiunile de bază 

ale limbii spaniole. Programul de stagiu a fost bine pregătit și variat, oferind atât oportunități 

excelente de a învăța, cât și de a pune în practică competențele dobândite. 

Pe lângă învățare și practică, programul a inclus o mare varietate de evenimente culturale, 

care au încercat să prezinte și să promoveze întreaga cultură spaniolă, precum și arhitectura 

locală. A existat, de asemenea, posibilitatea de a experimenta muzica și dansul local prin 

intermediul unei seri de flamenco, dar și de a cunoaște orașul Valencia și de a degusta 

specialitățile gastronomice spaniole și locale. Weekend-urile au fost completate de excursii cu 

autocarul și, după ce au parcurs distanțe lungi, recompensa a fost șansa de a vizita orașe 

spaniole celebre precum Zaragoza, fostul oraș coroană al Regatului Aragon, orașul Cuenca, 

inclus în patrimoniul mondial, cocoțat pe stâncile abrupte ale Regatului Aragon, și magnificul 

Barcelona, cu minunile arhitecturale ale lui Gaudi și capodoperele lui Picasso.  

Programul de trei săptămâni a zburat cât ai clipi din ochi. Tinerii s-au întors din lumea 

papagalilor, a palmierilor și a portocaliilor în iarna albă a lunii februarie din Ciuc, plini de 

experiențe și amintiri și cu o mulțime de cunoștințe și experiență profesională.   

 

Gál Sándor Szabolcs 
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-Dna profesoară Tamás Bernadett a organizat o oră de crochiuri în aer liber la 17 mai 

cu clasa a  IX C. 
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Grupul profesorilor diriginți 
 
 În semestrul I, diriginții au organizat primirea festivă a elevilor din clasele a IX-a, 

împreună cu punerea ecusoanelor de către elevii mai mari. 

 Diriginții au ținut ședințe cu părinții  in mediul on-line și cu prezență fizică (la aceste 

ședințe de multe ori erau invitați atât profesorii, cât și psihologul școlii), au organizat diferite 

activități cu clasa 

 În același timp, au solicitat ajutorul psihologului, ori de câte ori era nevoie, în 

rezolvarea unor conflicte, în formarea spiritului de echipă, și, în ivirea oricărei probleme.  

  Totodată, diriginții au participat la diferite webinarii, cursuri pentru a se putea adapta 

la noua situație, deoarece în unele cazuri am predat și on-line și pentru a face față cerințelor 

vremii 

 

Consiliul elevilor  
 

De la începutul anului școlar  2021-2022 Consiliul Elevilor are 6 membrii noi, anume 

András Attila, Barneti Attila, Bajkó Zsombor, Florea Erika, Ferencz Hunor dintre boboci și 

elevi mai în vârstă.   

Consiliul Elevilor din școala noastră se mândrește cu numeroase activități organizate 

în acest semestru. Cu ocazia acestor activități extracurriculare 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 – 9 septembrie – Ținerea unei mici prezentări elevilor de 

clasa a 9-a, recepție. 

• Recrutare – 19 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. 
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- Trebuie menţionat că pe parcursul semestrului s-a organizat în fiecare săptămână 

întâlnirea regulară a consiliului. Întâlnirile au 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, Bors Konrád Antal fiind reprezentantul școlii noastre in CSÍKI DT 

și Hadit. Începând din decembrie 2021 Bors Konrad a devenit noul președinte al 

Consiliului Județean al Elevilor.  

 

PROGRAMELE ÎN SEMESTRUL II. 

- 30. ianuarie - seară de bowling cu băieții din consiliul elevilor 

- 30. martie - vizionare de film la sala festivă a școlii 

- 21. mai - excursie la Șumuleu 

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 Bors Konrad Antal 

din clasa a XI. C, și vicepreședintele este Koka Kincső din clasa a X. A.  

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 membri, liber aleși 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.  
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La întocmirea programului de zi s-a ținut cont de vârsta elevilor și de orarul școlilor, 

urmărindu-se asigurarea zilnică a opt ore de somn pentru elevi. Comitetul de internat a 

repartizat celorlați elevi responsabilități privind: 

- intreținerea mobilierului din cămin 

- curățenia și ordinea din dormitoare 

- serviciu zilnic în cantina școlii. 

     În întreaga sa activitate, comitetul de internat a conlucrat cu pedagogii, conducerea 

școlii, și administratorul școlii. 

   Comitetul de internat și-a desfașurat activitatea în vederea educării elevilor  

            - în spiritul ordinei și disciplinei;  

           - păstrarea obiectelor de inventar;  

           - cunoașterea și respectarea de către elevi a prevederilor regulamentului de ordine 

interioară. 

   În cadrul educației sanitare, elevii din internat au fost instruiți despre: 

- igiena corporală, a îmbrăcămintei și a lenjeriei de pat 

- folosirea grupurilor sanitare 

- igiena  alimentației 

   S-a prelucrat elevilor interzicerea introducerii drogurilor, substanțelor toxice, a 

băuturilor alcoolice și a fumatului în internat. 

   Periodic s-au analizat abaterile elevilor si s-a informat conducerea școlii, a dirigintelui 

cât și a părinților. 

          Activitatea elevilor 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 fiecare an în  cadrul activităţiilor cultural-educative şi sportive se organizează sub 

îndrumarea şi supravegherea pedagogiilor şi cu sprijinul direcţiunii şcolii, următoarele 

activităţi: 

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

(fete şi băieţi), dar aceasta nu s-a putut realiza în anul școlar 2021-2022 din cauza 

pandemiei 

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

liceului 
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- Activități sportive 

- Educație sanitară (igiena corporală, a îmbrăcăminții si a lenjeriei de pat, folosirea 

grupurilor sanitare, igiena  alimentației), dar aceste activități nu au fost realizate din 

cauza pandemiei. 

  S-a prelucrat eleviilor interzicerea  introducerii drogurilor, substantelor toxice, a băuturilor 

alcoolice și fumatului în internat. 

  Periodic s-au analizat abaterile eleviilor și s-a informat conducerea școlii, a dirigintelui cât și 

a părințiilor. 

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

programul cultural-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. 

      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.  
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Perfecţionarea cadrelor didactice  
 

Anul școlar 2021-2022 

Profesorii din Liceul Tehnologic „Kós Károly”Miercurea Ciuc în anul şcolar 2021-2022 au 

participat, respectiv au luat parte la diferite perfecţionări. 

TABEL NOMINAL cu cadrele didactice care au  obţinut grade didactice 
 

Nr.crt. Numele și prenumele Specialitatea Grad. did. Sesiunea 

1. Tamás Bernadett Arte vizuale II. 2022 
 

TABEL NOMINAL  cu  cadrele didactice care au  avut inspectie curentă  

Nr. 
 

Nume şi prenume Specialitate Gradul didactic 

1. 
Kerekes J. Zsófia, căs. 
Szatmáry  

Ingineria și protecția mediului 
în industrie 

insp. curentă 2 
  grad did. I - 2023 

2. Tankó Mária Gabriella Lb și lit rom. 
insp. curentă 2 

grad did. I - 2023 

3. 
Kisgyörgy Tamás Arte vizuale insp. curentă 2 

grad did. I - 2023 

4.  Székely Bernadett-Erzsébet Protecția mediului 
insp. curentă 2 

grad. did. II - 2023 
 
Cadrele didactice care au participat la cursuri de perfecţionare organizate de Casa Corpului          

Didactic sau alte forme de perfecționare:  

      Tablă interactivă - utilizare optimă la clasă (03-10 noiembrie 2021, durată 20 ore): 
Adorján Zsófia 
Becze Zoltán 
Bilibok Julianna  
Biró Imre 
Daevas Annamária 
Ferencz Lilla 
Fülöp Éva 
Kutas Attila Sándor 
Lapohos Anna-Mária 
Máró Levente 
Molnár Levente 
Nistor Rareș 
Pálfi Géza 
Sisz Karola Lívia 
Szabó Mária 
Szatmáry Zsófia 
Székely Bernadett 
Szén János 
Tamás Bernadett 
Tamás Zoltán 
Tankó Mária Gabriella 
Veress Erzsébet 
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Alte cursuri:  
 
Adorján Zsófia: 2022, 16 mai Tehnici de intervenție de criză psihologică CCD, 20 ore 
 
Lapohos Anna- Mária: Metode noi de predare în limba maternă, Szarvas, SZEGEPI Szeged-
Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete, 15 ore, 29.09-02.10.2021 
Curs de perfecționare pentru profesorii de chimie, UBB Cluj Napoca, 10 ore- online, martie-
mai 2022 
 
Darvas Annamária: Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori 

evaluatori pentru examenele și concursuri naționale (CPEECN) de 60 ore, 15 credite, 

octombrie 2021 

Szatmáry Zsófia: Nu mă exclude! – Bullying în școală (19 ian-23 febr. 2022, durată: 20 ore) 
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Planul de şcolarizare 

 
În acest an am reușit să realizăm planul de şcolarizare pentru anul școlar 2022-2023 în 

totalitate. Am realizat în totalitate șase 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 

trei clase de școală profesională de trei ani, o clasă instalator instalaţii technico-sanitare şi de 

gaze (IXD), o clasă de zidar-pietrar-tencuitor (IX.E) și o clasă cu două calificări profesionale, 

0,5 izolator și 0,5 dulgher-tamplar-parchetar (IX. F).  

Din şcoala noastră în cursul anului şcolar 4 elevi au primit 200,00 RON bursă de merit 

(media peste 9,5), 47 elevi au primit bursă de studiu 150,00 RON ,23 elevi au primit bursă 

socială 200,00 RON (din care 11 bursă de boală), și 125 elevi  care provin din mediul rural au 

primit bursă 150,00 RON.  7  elevi au primit bursă „Bani de liceu” în valoare de 250 

RON/lună, din care  un  elev  a pierdut dreptul la „Bani de liceu” , din cauza abandonului. 

Bursa profesională au primit 173 elevi în valoare de 200 RON/lună. În cursul anului şcolar, au 

pierdut temporar dreptul la bursă profesională din cauza absenţelor nemotivate mai mulţi 

elevi, după cum urmează: în luna Octomrie 3 elevi, Noiembrie 11 elevi, Decembrie 18 elevi, 

Ianuarie 14 elevi, Februarie 10 elevi, Martie 12 elevi Aprilie 3 elevi, Mai 3 elevi, Iuni 3 elevi.  

 

Activităţile tehnico-instructive 

 

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

Elevii din clasele profesionale – Dual au contract cu următorii agenți economici: 

Nr. 
crt. 

Denumirea operatorului economic 
Persoana de contact din partea operatorului 

economic 

1 S.C. Impex Aurora SRL Balázs Bécsi József 
2 S.C. ANTEX- TRADE S.R.L. Antal Károly 0740833178 

3 S.C. KALERNO SRL, Tomeşti Kurkó Albert, Administrator 
4 S.C. COMPUTERS B.T.C. S.R.L. Sándor Dénes, Administrator 
5 S.C. VITALROB- IMPEX S.R.L., Sântimbru Vitális Róbert, Administrator 

6 S.C. ATLAS S.R.L., Miercurea Ciuc Tamás Zsolt, Administrator 

7 Euronet-Trade SRL, Miecurea Ciuc Boldizsár Tibor, Administrator 
8 Gercon SRL, Miecurea Ciuc Kozma István, Administrator 

9 B&P Conint SRL, Miecurea Ciuc Sütő István, Administrator 

10 Aszbiszim SRL, Sântimbru, jud. Harghita Adorján Szilárd, Administrator 

11 Aszbiszim SRL, Sântimbru, jud. Harghita Adorján Szilárd, Administrator 

12 S.C. Design Hazcentrum SRL, Miecurea Ciuc Gál Áron Attila; Administrator  

13 Design Hazcentrum SRL, Miecurea Ciuc Gál Áron Attila; Administrator  
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14 Design Hazcentrum SRL, Miecurea Ciuc Gál Áron Attila; Administrator  

15 Tranferspalet Bau SRL, Miercurea Ciuc Ferencz Levente, Administrator 

16 Tranferspalet Bau SRL, Miercurea Ciuc Ferencz Levente, Administrator 
17 Tranferspalet Bau SRL, Miercurea Ciuc Ferencz Levente, Administrator 

18 S.C. GENERAL HOUSE TECH SRL Bartalis Csaba, Administrator 

19 S.C. GENERAL HOUSE TECH SRL Bartalis Csaba, Administrator 

20 S.C. GARDEN PROIECT SRL János Ferdinánd, Administrator 
21 S.C. GARDEN PROIECT SRL János Ferdinánd, Administrator 

22 S.C. Bem Team Epit SRL Demes Barna, Administrator 

23 S.C. Bem Team Epit SRL Demes Barna, Administrator 

24 S.C. Palprodex SRL Pál Gábor, Administrator 

25 S.C. Palprodex SRL Pál Gábor, Administrator 

26 S.C. Ludas Szabi SRL Kövér Szabolcs, Administrator 

27 S.C. Hercon- Bau SRL Székely Józsi, Administrator 

28 S.C. Hercon- Bau SRL Székely Józsi, Administrator 

29 S.C. Balox Com SRL Balázs Jámnos, Administrator 

30 S.C. Táncos Dekor SRL  Tánczos Tamás, Administrator 

  
Elevii din clasele a X-a şi a XI-a fac practică la următoarele firme: 
S.C. Domus Kosa SRL Kósa Csaba 

S.C. Transcom BTE SRL Barto Tibor 

S.C. Palprodex SRL Pál Gábor 

I.I. Gál Előd Gál Előd 

I.I. Fazakas László Fazakas László 

S.C. Bem Team Epit SRL Demes Barna 

S.C. Design Hazcentrum SRL Gál Áron Attila 
S.C. General House Tech SRL Bartalis Csaba 
S.C. Maxim SRL Kiss Ervin 

S.C. COMPUTERS SRL Sándor Dénes 

S.C. Tranferspalet Bau SRL Ferencz Levente 

S.C. Balox Com SRL Balázs János 

S.C. Ludas Szabi SRL Kövér Szabolcs 

S.C. Rus Mobil Construct SRL Rusu Béla 

S.C. Antex SRL Antal Károly 

S.C. NOVATHERM SRL Szenner István 

I.I. Sándor Attila Sándor Attila 

I.I. Ferencz Attila Ferencz Attila 

S.C. Harvíz S.A. Bogati Csaba 

S.C. Fenyő Ritmus SRL Szabó János 

S.C. TOUR-GAZ SRL Szőcs Csaba 
S.C. COMPUTERS SRL Sándor Dénes 
S.C. EURONET TRADE SRL Boldizsár Tibor 

S.C. BOLDISAN SRL Boldizsár Gyula 

Nagy Péter P.F.A Nagy Péter 
S.C. IMPEX AURORA SRL Balázs Bécsi József 
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S.C. GERKON SRL Kozma István 

S.C. Garden Proiect SRL János Fredinánd 

S.C. Aszbiszim SRL Adorján Szilárd 

S.C. ATLAS SRL Tamás Zsolt 

S.C. KALERNO SRL Kurko Albert 

S.C. Domus Kosa SRL Kósa Csaba 

S.C. Tánczos Dekor SRL Tánczos Tamás 

S.C. Hercon Bau SRL Székely Józsi 

I.I. PAL SANDOR Pál Sándor 

Servex Plusz SRL Kiss István 
 

La agenţii economici menţionaţi sub indrumarea maiștrilor Szígyartó Mihály, 

Szígyartó Attila, Szentes Csaba, Szentes Gyula, Máró Levente András şi-au desfăşurat 

activitatea clasele de construcţii şi instalaţii.  

 
 

  Igienizare şi reparaţii 
 

În anul școlar 2020-2021 a avut loc reabilitarea totală a școlii.  În anul școlar 2021-2022 

festivitatea de deschidere a anului școlar s-a ținut în școala parțial reabilitată.  Predarea  școlii 

după reabilitare totală a fost la data de 08 07 2022. Reabilitarea școlii a fost inițiată de 

Primăria M-Ciuc în cadrul programului Program Operativ Regional cu o investiție totală de 

6323430,67 lei, din care 3516181,56 lei este o subvenție nerambursabilă, și contribuția 

Primăriei Miercurea-Ciuc este de 2807249,11 lei . 

 Personalul administrativ îndrumat direct de conducerea liceului, a încercat să rezolve toate 

problemele legate de buna funcţionare a activităţii. 

- În internat conform planului au fost reparate și schimbate în trei etaje instalații sanitare cum 

ar fi ghiuvete și wc-uri sparte, patru uși neconforme, conducte de apă     

- În internat de fete am amenajat o cameră de izolare, infermerie conform cerințelor DSP 

Harghita notificat în urma controlului efectuat prin Procesul verbal.  

- În cantina și în internate au fost efectuate zugrăvirea interioară și dezinfectare. 

Alte activități specifice compartimentului administrativ desfășurate: 

- Primește materialele care se aprovizionează, verifică cantitățile indicate în documentele care 

le însoțesc și controlează cât este posibil calitatea acestora . Răspunde de depozitarea lor în 

bune condiții pentru a se evita degradarea respectându-se și normele de protecția muncii si 

PSI ; 

- Elaborarea documentației pentru achiziționarea în programul SICAP 

- Întocmirea recepțiilor și bonurilor de consum pentru toate materialele cumpărate și 

predarea recepțiilor la biroul de contabilitate, pentru efectuarea plăților; 



 36

- Asigurarea curăţeniei care trebuie să fie în instituția de învățământ, în grupurile sanitare, în 

clase, laboratoare, ateliere  

- Asigurarea curățeniei în exteriorul școlii  

- Indepărtarea zăpezii din curtea școlii  

- Remedierea defecțiunilor ce pot conduce la accidente de muncă 

- Înregistrarea  mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și casarea acestora cu toate 

acțiunile conexe (dezmembrare, valorificare,etc.) 

- Elaborarea și supunerea spre aprobare a comenziilor de cumpărare; 

- Menţinerea la zi a evidenţei întregului patrimoniu instituţional. 

- Achiziţionarea resurselor noi şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii specifice 

instituției de învățământ. 

- Întocmește și ține la zi evidența computerizată a valorilor materiale ( N.I.R. -uri, bonuri de 

consum, bonuri de transfer și bonuri de mișcare a mijloacelor fixe ) 

- Degajarea şi curăţirea unor spaţii ale unităţii (magazia) 

- Elaborarea şi completarea (după caz ) a unor documente necesare cerute de forumurile 

superioare; 

- Întocmirea graficului de pontaj (lunar) pentru personalul nedidactic; 

- Întocmirea Planului anual al achizițiilor publice; 

- Întocmirea programării concediilor de odihnă pentru personalul nedidactic; 

- Rezolvarea tuturor problemelor ce revin sectorului administrativ; 

 

În cantina unității: 

- Elaborarea meniului și avizarea acestora cu medicul școlii,  

- aprovizionarea cu materie primă pentru pregătirea meselor programate 

- Elaborarea documentației pentru achiziționarea în programul SICAP și achiziționarea 

acestora 

- ținerea în evidență a valorilor materiale în magazia cantinei 

- Primește materialele care se aprovizionează, verifică cantitățile indicate în 

documentele care le însoțesc și controlează cât este posibil calitatea acestora.  

- Răspunde de depozitarea lor în bune condițiuni pentru a se evita degradarea 

- Realizează şi menţine contactul cu furnizorii; 

- Întocmește și ține la zi evidența computerizată a valorilor materiale, lista zilnică, 

recepția materialelor. 

- Asigurarea curăţeniei, salubrizarea și dezinfectarea zilnică a cantinei, și bucătăriei. 
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- Gestionarea deșeurilor alimentare si rămășițelor mâncaruri servite alterabile 

periculoase din cantina (borhotul de cantina). 

 

  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.  

 

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 zilnică 

sau periodică a diferitelor 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 
 

În anul școlar 2021-2022 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 a fost câstigată inițial pe o perioadă de 4 ani, începând din anul 2017 și 

prelungit cu un an. 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 învățământ este de 100 000 euro. Responsabil de proiect: Szén János. 

Unitatea noastră de învățământ a început proiectul ROSE în 26 iunie 2017, deci s-a 

derulat al cincilea an de proiect în perioada 26.06.2021-26.06.2022. 

Activitățile implementate în această perioadă au fost:  

- sprijin de remediere școlară (ore de limba și literatura română, limba și literatura 

maghiară, matematică, chimie, biologie,) 
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- dezvoltarea personalității elevilor prin învățarea învățării – modalități de învățare 

pentru rezultate mai bune 

- achiziții bunuri:  

   Cărți: Manual de limba română ca limba străină (RLS) A1-A2 - 16 buc. 

          Manual de limba română ca limba străină (RLS) B1 - 15 buc 

          Manual de limba română ca limba străină (RLS) nivelul B2 - 15 buc 

Laptop:  29 buc.  

                        Materiale necesare activităților de instruire: (tonere și hârtie xerox)   

- încheierea proiectului. 

Prin fundația școlii, Asociația Palladis Ars și cu coofinanțarea acestuia am reușit să 

atragem fonduri prin care am organizat diferite activități educaționale, tabere de specialitate și 

am contribuit la îmbunătățirea dotării școlii cu echipamente/ materiale didactice de biologie și 

chimie, respectiv al laboratorului de protecția mediului. 

În anul 2021 am căștigat finanțare de la Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc pentru 

trei activități, dintre care Balul bobocilor a fost amânată din cauza pandemiei. Zilele Școlii și 

Expoziția de arte pentru elevii claselor arhitectură- design au fost organizate în luna 

decembrie 2021.  

Cu finanțarea Consiliului Județean Harghita am organizat în septembrie- octombrie 

trei tabere de specialitate pentru elevi: școala de pădure pentru elevii claselor protecția 

mediului, tabără de specialitate pentru elevii claselor arhitectură-design, tabără intenzivă de 

comunicare în limba română. 

Cu finanțarea fundației Bethlen Gábor Alap s-a realizat îmbunătățirea dotării școlii cu 

echipamente IT.  

Proiectele realizate în anul școlar 2021-2022 sunt centralizate în următorul tabel: 

Titlul proiectului Suma 
câștigată  

Finanțator Responsabil proiect Beneficiari 

A Kós Károly 
Szakközépiskola 
digitális 
felszereltségének 
fejlesztése 

700.000 Ft Bethlen 
Gábor Alap 

Szabó Mária Liceul Tehnologic Kós 
Károly Miercurea Ciuc 

Balul bobocilor 2000 RON Primăria 
Municipiului 
Miercurea-
Ciuc 

Tankó Gabriella 
Bíró Imre 

nerealizat 

Zilele Școlii 2200 RON Primăria 
Municipiului 
Miercurea-
Ciuc 

Ferencz Lilla Liceul Tehnologic Kós 
Károly Miercurea Ciuc 

Expoziție de artă 1600 RON Primăria 
Municipiului 
Miercurea-

Ferencz Lilla Elevii claselor de 
arhitectură și design 
IXC, XC, XIC, XIIC 
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Ciuc  
Școala de pădure 
pentru elevii claselor 
protecția mediului 

3660 RON Consiliul 
Județean 
Harghita 

Lapohos Anna- Mária Elevii claselor de 
protecția mediului IXB, 
XB 
Profesori organizatori și 
însoțitori: Darvas 
Annamária 
Szatmáry Zsófia 

Tabără de 
specialitate pentru 
elevii claselor 
arhitectură-design 

3500 RON Consiliul 
Județean 
Harghita 

Ferencz Lilla Elevii claselor X.C, 
XI.C.Profesori 
organizatori și însoțitori: 
Ferencz Lilla, Kisgyörgy 
Tamás 

Pentru o comunicare 
mai bună, Tabără 
intenzivă de 
comunicare în limba 
română 

4000 RON Consiliul 
Județean 
Harghita 

Lapohos Anna- Mária 62 elevi din clasele a 
XII-a 
Profesori organizatori și 
însoțitori: Tankó 
Gabriella, Bíró Imre, Gál 
Sándor Szabolcs 
 

Dotarea 
laboratorului de 
protecția mediului 

3500 RON Consiliul 
Județean 
Harghita 

Lapohos Anna- Mária Elevii claselor de 
protecția mediului 

 

În primăvara anului 2022 prin fundația școlii, Asociația Palladis am depus următoarele 

proiecte:  

Titlul proiectului Suma 
câștigată  

Finanțator Responsabil proiect Statutul proiectului 

Balul Bobocilor 2500 RON Primăria 
Municipiului 
Miercurea-Ciuc 

Sisz Livia 
Kisgyörgy Tamás 

câștigat 

Zilele Școlii 1900 RON Primăria 
Municipiului 
Miercurea-Ciuc 

Ferencz Lilla câștigat 

Expoziție de arte 1500 RON Primăria 
Municipiului 
Miercurea-Ciuc 

Ferencz Lilla câștigat 

Școala de pădure 3500 RON Consiliul 
Județean 
Harghita 

Darvas Annamária câștigat 

Tabără de specialitate 3400 RON Consiliul 
Județean 
Harghita 

Ferencz Lilla câștigat 

Achiziționare 
echipamente pentru 
laborator de biologie și 
protecția mediului 

3500 RON Consiliul 
Județean 
Harghita 

Darvas Annamária câștigat 

A csíkszeredai Kós 
Károly Szakközépiskola 
eszközbeszerzésének 
támogatása 

600.000 Ft Bethlen Gábor 
Alap 

Lapohos Anna- Mária câștigat 

Építészeti szaktábor 
támogatása 

1.000.000 Bethlen Gábor 
Alap 

Lapohos Anna- Mária nefinanțat 

 

În cursul anului școlar au fost realizate cele 70 de mobilități (cinci fluxuri) ale  

Proiectul  Erasmus+  realizat în consorțiu regional pentru educație și formare profesională în 
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VET cu denumirea "Parteneriat pentru EFP in Context European" cu Liceul „Kőrösi Csoma 

Sándor” din Covasna și Liceul Tehnologic Baróti Szabó Dávid, Baraolt (jud. Covasna) cu 

titlul "Stagii de Practică Erasmus+ în Europa pentru Angajabilitate Crescută a Tinerilor din 

Harghita și Covasna" cu nr. 2020-1-RO01-KA102-079101. Responsabil de proiect: Szén 

János, persoana de contact: Lapohos Anna- Mária. 

 În cadrul proiectului din unitatea noastră de învățământ au fost beneficiari ai 

proiectului trei fluxuri de elevi: 

- 14 elevi din clasa a XI-a E, calificarea Zidar, cu doi însoțitori: Székely Szabolcs și 

Szigyártó Mihály la Wroclaw, Polonia în perioada 4-22.10.2022 

- 7 elevi din clasa a XI-a A, specializarea Tehnician desenator în construcții, 

însoțitor Kutas Attila Sándor, la Valencia, Spania în perioada 17.01-04.02.2022  

- 7 elevi din clasa a XII-a C, specializarea Desenator tehnic în arhitectură și design, 

însoțitor Gál Sándor Szabolcs, la Valencia, Spania în perioada 17.01-04.02.2022  

- 14 elevi din clasa a XI-a B, specializarea Tehnician ecolog și protecția mediului, 

însoțitori Székely Bernadett Bilibok Julianna la Lissabona, Portugalia, în perioada 

14.03-01.04.2022  

În cadrul proiectului Határtalanul! în care şcoala noastră participă ca partener, au 

fost câştigate în anul școlar precedent zece proiecte cu diferite licee din Ungaria, dar nu au 

putut fi derulate din cauza pandemiei. Aceste proiecte au fost realizate în anul școlar 2021- 

2022: 

Partener Locație Beneficiar Profesori coordonatori 
și însoțitori 

Hild József Építőipari 
Technikum 

Győr, Ungaria elevii claselor X.B, 
XII.B.  

Szatmáry Zsófia, 
Tankó Gabriella-Mária 

Hild József Építőipari 
Technikum 

Győr, Ungaria elevii claselor XI.AC, 
IX. A. 

Fülöp Éva, 
Kisgyörgy Tamás 

Hild József Építőipari 
Technikum 

Győr, Ungaria elevii claselor X.C, 
XII.C. 

Gál Sándor Szabolcs 

KSzC Lamping József 
Technikum és Szakképző 
Iskola 

Kaposvár, Ungaria elevii clasei X.A. Székely Szabolcs, 
Kutas Attila, 
Szigyártó Mihály, 
Máró Levente 

Perczel Mór Technikum 
és Kollégium 

Bonyhád, Ungaria elevii claselor X.B, C. Darvas Annamária, 
Lapohos Anna-Mária, 
Ferencz Lilla 

Pogány Frigyes 
Szakközépiskola 

Budapest, Ungaria elevii claselor XI.B, 
IX.A 

Sisz Karola Lívia, 
Fülöp Éva 
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Analiza activității curriculară și extracurriculară 
 

Școala noastră, Liceul Tehnologic “Kós Károly” Miercurea Ciuc s-a alăturat 

activității educative “Săptămâna Educației Globale” cu diferite activități cu teme ecologice. 

Ca să promovăm și mai mult gândirea ecologică, cu toții, elevii și cadre didactice, în ziua de 

19 noiembrie 2021 am îmbrăcat haine având diferite nuanțe de verde.  Cadrele didactice 

au organizat diferite activități ecologice în cadrul orelor de specialitate. 

Doamna profesoară Ferencz Lilla a organizat o activitate la ora de limba și literatura 

maghiară pentru clasele IX.B și X.C cu tema relația omului cu natura în operele literare. Pe 

baza unor texte literare, pasteluri elevii au discutat ce înseamnă natura pentru om, ce 

sentimente transmit poeziile alese. Elevii au lucrat în grupe, și la sfârșitul orei, grupele de 

elevi au realizat tablouri care reprezintă ce înseamnă natura pentru om pe baza poeziilor alese. 

În ziua respectivă în cadrul orelor de chimie doamna profesoară Lapohos Anna- 

Mária a ales tema “Forme de energii regenerabile”. Elevii din clasele a IX.A, IX.B, XI.B au 

fost receptivi și deschiși. S-a dovedit că au cunoștințe în acest domeniu, dar și foarte multe 

întrebări. Orele s-au desfășurat într-o atmosferă bună, de lucru și a fost atins scopul de a 

atrage atenția asupra diferitelor probleme legate de această temă: surse de energie, risipa și 

criza energetică. 

  În clasa a IX-a C doamna profesoara Bilibok Julianna, ca diriginte al clasei a IX-a C 

organizat o activitate de vizionare de film cu tematica: încălzirea globală. Scopul activității a 

fost conștientizarea elevilor că fiecare dintre noi este responsabil pentru mediul său, 

problemele cauzate de om pot fi soluționate/corectate cu un stil de viață responsabil. Elevii au 

devenit mai conștienți de importanța protecției mediului înconjurător. 

 În timpul  orei de limba engleză elevii claselor a X-a B și C – împreună cu profesoara 

Bilibok Julianna - au discutat despre problemele cu care se confruntă omenirea în ceea ce 

privește natura înconjurătoare. Titlul lecției a fost  ‘’Be Clean, Be Green’’; prin vocabular și 

prin discuțiile purtate  elevii au învățat despre problemele globale precum și soluțiile prin care 

aceste probleme pot fi rezolvate. Elevii au fost interesați de tematica lecției, au luat parte activ 

în discutarea soluțiilor folosind exemple din viața reală (energii alternative, plantare pomi, 

reciclare materiale). 

 Elevii al clasei a X-a C în cadrul orei de Educație vizuală cu îndrumarea doamnei 

profesoarei Tamás Bernadett au realizat afișe cu tema ”It`s our world, let`s take action 

together!”. Afișele create vestesc frumusețea naturii și îndrumă pentru ocrotirea mediului 

înconjurător. 
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 Doamna profesoară Tankó Mária Gabriella și clasa a IX-a D (clasă de școală 

profesională) la ora de limbă și literatură română au axat pe cunoașterea termenilor câmpul 

lexico-sematic al mediului. Au vorbit despre planeta noastră, despre activitățile de protejare a 

mediului, despre apa potabilă și despre importanța aerului curat. În final a avut feed-back 

pozitiv referitor la expresiile însușite. 

 La orele de specialitate protecția mediului, doamna profesoară Szatmáry Zsófia,  în 

clasele a X-a B și XI-a B a organizat o activitate cu tema Amprență ecologică. Amprenta 

ecologică se masoară în hectare globale și pentru calcularea ei se ia în calcul întreaga 

suprafață a Pământului, inclusiv zonele de apa si zonele inghețate. Elevii au calculat și au 

decupat amprentele ecologice a unor țări, și le-au comparat între ele. 

  Elevii al clasei XI B. în cadrul orei de meteorologie cu doamna profesoară Székely 

Bernadett au creat un nor de expresii legate de protecţia mediului, folosind aplicatia wordart.  

  La orele de biologie doamna profesoară Darvas Annamária a organizat dezbatere în 

tema Amprentă ecologică în clasele a X-a A și XI-a A. Elevii au vizionat un scurt film după 

care au discutat tema respectivă, au decupat amprentele ecologice ale unor țări, le-au 

comparat, și au dezbătut, de unde apar diferențele. 

 Cu ocazia “Săptămânii Educației Globale” în Liceul Tehnologic “Kós Károly” 

Miercurea Ciuc am organizat colectare de alimente neperisabile. Alimentele strânse au fost 

donate pentru Asociația Jó Arcok, Miercurea Ciuc, și distribuite de asociație pentru familiile 

nevoiașe. 

 Pe data de 4 martie 2022 clasele XI AC și B sub coordonarea dirigințiilor Kisgyörgy 

Tamás, Sisz Livia Karola au organizat Serbarea Majoratului. 
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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.   

 

„Şcoala Altfel” –nu a fost ținut, în această perioadă am recuperat  vacanță  din noiembrie 

după ordinul M.E 

 

Ultimul clopoțel 

La sfârțitul anului școlar în mod tradițional a fost organizat serbarea Ultimul Clopoțel. 

Fiind un eveniment important Ultimul clopoțel în viața unui elev, organizatorii au încercat să 

ofere  o festivitate călduroasă pentru elevii din clasele terminale. 

 

 Conlucrarea cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor   

  

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

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

online și cu prezențe fizice 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  

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

fost anunţaţi din timp. 

Bursele din unitatea noastră în cursul anului şcolar : 

- 4 elevi au primit 200,00 RON bursă de merit (media peste 9,5),  

- 47 elevi au primit 150,00 RON bursă de studiu 

- 23 elevi au primit 200,00 RON bursă socială 

- 125 elevi au primit 200,00 RON bursă pentru elevii din mediul rural  

- 7  elevi au primit bursă „Bani de liceu” în valoare de 250 RON/lună, din care  un  elev  

a pierdut dreptul la „Bani de liceu” , din cauza abandonului școlar.  

- Bursa profesională au primit 173 elevi în valoare de 200 RON/lună 

În cursul anului şcolar, mai mulţi elevi, au pierdut temporar dreptul la bursă profesională 

din cauza absenţelor nemotivate. 
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Munca de îndrumare şi control 
   

La controlul efectuat prin orele asistate s-a urmărit pregătirea profesorilor pentru ore şi 

activitatea cu clasa. Putem constata că în general activitate de predare – învăţare decurge bine, 

dar trebuie să se pună accent mai mare pe punctualitatea intrării la ore, pregătirea lecţiei,  

întocmirea planificărilor calendaristice și a altor documente la termenele propuse. Este foarte 

important ca lecțiile să 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 și a notării ritmice. 

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

ritmicitatea de notare şi disciplina elevilor. 

În cursul primului semestru a avut loc o inspecție tematică efectuat de Inspectoratul 

Scolar Judeţean Harghita în luna octombrie cu tema Contractul educațional și siguranța în 

școli și în proximitatea lor. Constatările inspecției au fost bune cu prea puține recomandări de 

îmbunătățire a acestor activități.  

         În  semestrul I și II s-a continuat activitatea de îndrumare și control prin vizite la ore, 

uneori aceste vizite erau în mediul online. Conducerea unității de învățământ a sprijinit 

accesul cadrelor didactice la platforme educaționale, a îndemnat profesorii diriginți și cadrele 

didactice să utilizeze platforme comune google classroom, ca activitatea de învățare on-line 

pentru fiecare disciplină de studiu să poată va fi monitorizată de unitatea de învățământ. 

        S-a urmărit activitatea  tuturor compartimentelor de lucru care s-a îngreunat nu numai 

stării de urgență, ci și faptului că la clădirea școlii lucrările de reabilitare termică nu au fost 

efectuate în totalitate. Trebuiau amenajate spații noi pentru diferitele compartimente, săli de 

clasă, ateliere de lucru etc. 

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

trebuie remediate urgent. 

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. 

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

continuare o muncă insistentă în această direcţie. 

Se cere în continuare:   

- pregătirea conştiincioasă a lecţiilor 

-  respectarea timpului de lucru și punctualitate, respectarea termenelor 

- găsirea metodelor adecvate pentru motivarea elevilor pentru a învăța și în această 

periodă nu tocmai optimă procesului de predare învățare (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. 


