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SCRISOARE DE INTENTIE

Către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Ca urmare a anunţului privind selectarea liceelor care vor participa la schema de granturi din cadrul 
Proiectului privind învăţământul secundar (Romania Secondary Education Project- ROSE), ne 
exprimăm, prin prezenta, intenţia de a participa la schema de granturi pentru licee din cadrul 
proiectului.

Confirmăm faptul că liceul nostru LICEUL TEHNOLOGIC JOANNES KAJONI din localitatea 
MIERCUREA CIUC, judeţul HARGHITA îndeplineşte criteriile de eligibilitate în cadrul prezentei 
scheme de granturi, respectiv:

1. Rata de promovabilitate a examenului de bacalaureat 2015, cumulat ambele sesiuni, a 
fost pentru promoţia curentă de 77%

2. Rata de absolvire a claselor terminale, în anul şcolar 2014-2015, a fost de 97.83%

înţelegem că valoarea maximală a grantului pe care îl putem accesa, calculată în bâza datelor 
statistice oficiale, a informaţiilor furnizate de noi şi/sau existente în SIIIR, ne va fi comunicată în

V

timp util de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Unitatea de 
Management al Proiectelor cu Finanţare Externă.

Suntem de acord ca, în perioada de pregătire a propunerii de proiect, să beneficiem de asistenţă şi 
ghidarea oferite de facilitatorul desemnat liceului nostru.

Confirmăm că informaţiile despre liceu ataşate prezentei scrisori unt conforme cu realitatea.

UNITATEA DE INVATAMANT REPREZENTANT LEGAL
Nume, prenume: SUKOSD ANNAMÂRIA 
Funcţie: DIRECTOR
Semnătura şi ştampila ' l -, ;

Denumire:
LICEULTEHNOLOGIC JOANNES KAJONI 
MIERCUREA CIUC

mailto:gs.joanneskajoni@eduhr.ro
http://www.kajoni.ro
mailto:gs.joanneskajoni@eduhr.ro
http://www.kajoni.ro


Anexă a Scrisorii de Intenţie

A l. DATE DE CONTACT ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Numele unităţii de învăţământ care 
aplică LICEUL TEHNOLOGIC "JOANNES KÂJONI" MIERCUREA CIUC

Codul SIRUES 1961104156

Adresa completă Loc: MIERCUREA CIUC, Str: TOPLIŢA Nr: 22

Judeţ HARGHITA

Telefon / Fax 0266313873 0266314609

E-mail gs .j oanneskaj oni@eduhr. ro

Pagina web www.kajoni.ro

A2. REPREZENTANT LEGAL / DIRECTORUL LICEULUI

Nume, Prenume SUKOSD ANNAMÂRIA

Funcţia DIRECTOR

Telefon fix / Fax 0266313873 0266313873

Mobil 0753035245 *

E-mail annamariasksd@yahoo. com

Nume, Prenume SUKOSD ANNAMÂRIA

Funcţia DIRECTOR

Telefon fix / Fax 0266313873 0266313873

Mobil 0753035245

E-mail annamariasksd@yahoo.com

b . d e : BTICE

Bl. Mediul de provenienţă URBAN

B2. Filiera/profilul/specializarea 
claselor din unitatea de învăţământ

Tehnologică/Servicii/Organizator banqueting; 
Tehnologică/Servicii/Tehnician în achiziţii şi contractări; 
Tehnologică/Servicii/Tehnician în activităţi de comerţ; 
Tehnologică/Servicii/Tehnician în activităţi economice;

B3. Forma de organizare Număr clase: Număr elevi:

învăţământ cu frecvenţă - zi 22 530

învăţământ cu frecvenţă - seral 2 19

învăţământ cu frecvenţă redusă 0 0

B4. Numărul total al cadrelor 
didactice în anul 2015-2016 48

B5. Numărul elevilor înmatriculaţi în 
învăţământul liceal în anul 2015- 
2016, din care

Total:

Clasa a IX-a 135

Clasa a X-a 127

Clasa aXI-a 158

Qlnsa a Xll-a I 129

11 0

Clasa a XlV-a 0

Total 549

http://www.kajoni.ro
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B6. Numărul elevilor înmatriculaţi în 
învăţământul liceal, în anul 2015- 
2016, aparţinând grupurilor 
dezavantajate, precum:

Etnie Romă 2

Apartenenţă alte minorităţi 482

Elevi cu nevoi speciale 1

Elevi din familii cu părinţi care 
lucrează în străinătate 45

Alţi elevi cu risc crescut de abandon 
şcolar 21

Total 551

B7.Numărul elevilor înscrişi în clase 
terminale de liceu în anul 2014-2015 138

B8. Rata medie de absolvire la 
finalul anului şcolar 2014-2015 97.83

B9.Numărul absolvenţilor din seria 
curentă 2015 care au participat la 
examenul de bacalaureat (2015)

129

B10. Rata medie de promovare a 
examenului de bacalaureat 2015 ,77%

C.PREZENTAREA SITUAŢIEI ACTUALE

Scurtă descriere a situaţiei actuale a liceului, cu accent pe provocările de natură educaţională, personală 
sau socio-economică cu care se confruntă elevii şi personalul liceului (maximum 1 pag)_________

Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni" asigură instruirea de specialitate de nivel 3, nivel 4 şi nivel 5 
cuprinzând şcoala profesională (cu domenii de pregătire turism şi alimentaţie; comerţ, estetica şi igiena 
corpului omenesc), liceu tehnologic cu profil servicii (în următoarele domenii: economic-administrativ, 
comerţ şi servicii şi turism şi alimentaţie). în cadrul liceului se organizează şi forma de învăţământ seral, 
respectiv şcoală postliceală în domeniul economic.
Liceul este o şcoală bilingvă, cu clase având limba de predare română şi maghiară. Elevii găsesc aici un 
mediu familial, în care se simt bine, unde există respectul reciproc. Şcoala pune un accent deosebit pe 
înlăturarea barierelor comunicaţionale.

Majoritatea elevilor provin din mediul rural, din familii cu resurse materiale limitate, familii cu dificultăţi 
materiale şi fac naveta zilnică, alocând în medie cca. 2 ore călătoriilor. Fenomenul de navetism este 
prezent şi în rândul cadrelor didactice.
Elevii întâmpină greutăţi la limba şi literatura română, la matematică şi limbi străine din cauza unor lipsuri 
acumulate în gimnaziu. Rezultatele obţinute la examenele naţionale de bacalaureat în general sunt în 
concordanţă cu randamentul înregistrat în timpul anului şcolar, cu măsura în care elevii reuşesc să 
recupereze şi să se pregătească suplimentar.
Se pune un accent primordial pe rezultate, respectiv performanţele şcolare iar nevoile emoţionale şi sociale 
ale elevilor rămân pe plan secundar.
Cu toate că au fost organizate o serie de activităţi de perfecţionare, un domeniu deficitar rămâne 
pregătirea continuă a cadrelor de specialitate.

D.POSIBILE ACŢIUNI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE A LICEULUI |

Prezentaţi posibilele acţiuni identificate la nivelul şcolii, pentru îmbunătăţirea performanţelor elevilor în 
următorii 4 ani (maximum 1 pag) _____________________________________________

în vederea creşterii promovabilităţii atât la sfârşitul anului şcolar, cât şi la examenul de bacalaureat dorim 
introducerea unor pregătiri suplimentare cu elevii, la materiile de bacalaureat pentru elevii din clasele a 
Xl-a şi a XlI-a. în cadrul acestor pregătiri în vederea formării competenţelor cheie la elevi în cadrul unei 
educaţii de calitate dorim să adaptân strategii didactice nonformale şi extracurruculare inovatoare, 
în vederea dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale şi financiare ale elevilor dorim implicarea elevilor în 
realizarea de proiecte de grup, mixte- profesori şi elevi prin utilizarea metodelor şi procedeelor moderne în



t
procesul instructiv-educativ.
Oferta şcolii care permite ca meseriile să fie învăţate în limbile maghiară, română, engleză şi germană. în 
vederea dezvoltării cât mai bune a competenţelor tehnice specializate, dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare, îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă străină, lărgirea orizontului cultural şi dezvoltarea 
personală a elevilor dorim să amenajăm două cabinete de specialitate (economic şi turism) dotate cu 
echipament multimedia (videoproiector, televizor, multifuncţională) şi un număr de 28 de calculatoare 
performante cu soft licenţiat ( windows, ofiice si antivirus).
Capacitatea de dezvoltare a aptitudinilor antreprenoriale şi financiare ale elevilor este asigurat de variate 
activităţi educaţionale cu caracter practic, proces în care şcoala este sprijinită şi de agenţii economici 
parteneri. Avem interesul şi nevoia de a lărgi cât mai mult harta parteneriatului cu unităţile economice, 
pentru a asigura o pregătire de specialitate corespunzătoare tuturor elevilor. Dorim să organizăm vizite de 
lucru, lecţii vizită la unităţile economice, să invităm reprezentanţii agenţilor economici la orele de 
dirigenţie sau/şi la orele de specialitate în vederea intermedierii de informaţii privind piaţa muncii şi 
crearea unei legături strânse între teorie şi practică.
Intenţionăm să intensificăm orientarea şi consilierea profesională atât în rândul elevilor din cadrul 
învăţământului liceal, de zi şi seral, cât şi pentru elevii din cadrul învăţământului profesional. Acest 
serviciu oferit elevilor de către şcoala noastră dorim să se caracterizeze prin dinamism, adap.tare la nevoile 
pieţei respectiv la cerinţele reformei şcolare. Dorim să intensificăm şi consilierile individuale, având în 
vedere mai ales problemele personale ale elevului, dificultăţile sau eşecurile sale de adaptare la cerinţele 
familiei, şcolii, societăţii.
în vederea prevenirii abandonului şcolar dorim să asigurăm îndrumări şi meditaţii pentru elevi şi 
strângerea legăturilor cu părinţii. Dorim să organizăm ativităţi extraşcolare concursuri sportive, concursuri 
de creaţie artistiă şi diferite competiţii cu caracter periodic. în vederea motivării pozitive a participării 
elevii vor primi premii simbolice şi diplome.
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