
 
Sprijin material 
 

Mulţi dintre elevii şcolii noastre benefici-

ază de diferite burse. Câteva exemple.  

1. Sprijin „de naş” Alma Mater” 

2. Sprijin „de naş Wieser Tibor” 

3. Bursă socială „Wieser Tibor” pentru 

câte un elev din fiecare promoţie. 
 

Următoarele tipuri de burse pot fi soli-

citate de către elevii din internatul şcolii.  

1. Bursă HCSC (Hungarian Cultural 

Society from Connecticut – 

Asociaţia Culturală Maghiară din 

Connecticut) 

2. Bursă „Alma Mater” pentru interniști 

3. Sprijin „de naş”. 
 

Alţi donatori: Primăria Municipiului 

Arad, Fundaţia Communitas, Fundaţia 

Szórvány, Fondul Szülőföld, precum şi 

persoane fizice. 
 

Premii instituite de şcoală  
pentru elevi 
 

 Premiul „Erdélyi Károly” pentru elevii din 

clasele liceale: pentru rezultate deosebite 

obţinute în domeniul matematicii, fizicii, 

chimiei şi informaticii 

 Premiul „Bolyai János” acordat celui mai bun 

matematician din clasele V–VIII  

 Premiul „Bolyai Farkas” acordat celui mai bun 

matematician din clasele liceale 

 Premiul „Csiky” (IX–XII) pentru o deosebită 

activitate publică 

 Premiul „Wieser Tibor” pt. şefii de promoţie 

 Premiul „Floarea de mac” oferit de Uniunea 

Pedagogilor Maghiari din România 

 Premiul „Böszörményi” oferit de ziarul  

„Nyugati Jelen”. 
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 Activitatea educaţională în clădirea construită din 

donaţiile părinţilor maghiari a început în anul 

şcolar 1922–1923. Dreptul de funcţionare a şcolii 

a fost retras de mai multe ori în perioada dintre 

cele două războaie mondiale. Din 1959 liceul 

avea şi clase cu predare în limba română 

teoretice şi cu profil de industrie petrolieră. 

Grupul Şcolar „Csiky Gergely” s-a întemeiat în 

1990. Şcoala asigură pregătire în limba maternă 

elevilor din Arad şi din judeţul Arad. Totodată 

încearcă să cultive şi să transmită tradiţiile 

şcolilor vechi cu predare în limba maghiară. 

Din 1 septembrie 2001 şcoala funcţionează ca 

şcoală independentă maghiară, la nivele 

începând de la grădiniţă până la clase liceale. 

 
 Ziua „Csiky”, Ziua şcolilor înfrăţite 

 Balul bobocilor 

 Balul majoratului 

 Carnavalul 

 Zilele „Alma Mater” 

 Festivalul Majoretelor 

 Ziua porților deschise 

 Festival de dans popular 

Scurt istoric 

Evenimente importante 

Colegiul „Csiky Gergely” 
 

310085, Arad 

Str. I. Calvin nr. 22 

Telefon/Fax: 0257-210002 

E-mail: csikyg@yahoo.com 

http://www.csikygergelyarad.ro 
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Director: Hadnagy Eva 

Director adjunct: Spier Tünde 



 

Şi în acest an îi aşteptăm cu drag în clasa a I-a pe 

copiii care vor să înveţe în limba maghiară, iar în 

clasa a V-a, alături de arădeni, pe elevii care nu au 

posibilitatea de a învăţa în limba maternă, în 

localitatea de domiciliu. 

Absolvenţii claselor a VIII-a îşi pot continua 

studiile la următoarele specializări liceale: 

I. Filiera teoretică 
 

1. Profil real: Matematică–informatică, 
intensiv engleză și Științe ale naturii, 
intensiv engleză (28 de locuri) 
Două specializări într-o singură clasă: la cei de la 

profilul de matematică–informatică pe lângă orele de 

informatică  (programare, rețele de calculatoare, baze 

de date etc.) se pune accent pe matematică și fizică; 

la cei de la profilul de științe ale naturii se pune accent 

pe fizică, chimie și biologie. Elevii de la ambele 

profiluri studiază limba engleză în mod intensiv.  

2. Profil uman: Filologie (28 de locuri) 
Specializarea se adresează elevilor iubitori de carte, 

cu orizonturi largi. Principalele materii, predate 

conform unui program cu număr sporit de ore, sunt 

literatura universală, limbile străine şi comunicaţia. 

Poate fi considerată o etapă pregătitoare pentru 

studiile universitare de filologie, drept sau jurnalistică.  

II. Filiera tehnologică 
 

1. Tehnician în activități economice  
(28 de locuri) 
Oferă o pregătire corespunzătoare pentru elevii care 

doresc să-şi continue studiile în acest domeniu. În 

urma absolvirii liceului asigură angajarea lor în 

domeniul comerţului sau a serviciilor. 

2. Tehnician în turism (28 de locuri) 
Începând cu anul şcolar 2010–2011, în şcoală 

funcţionează o clasă cu specializarea turism şi 

activităţi hoteliere.  

În cadrul acestui profil elevii sunt introduși treptat în 

tot ceea ce înseamnă realitățile cu care se confruntă 

o unitate turistică și se dorește o pregătire cât mai 

completă atât din punct de vedere practic cât și din 

punct de vedere al pregătirii teoretice. 

Materiile principale studiate la profilul turism sunt: 

limbile străine (engleză și germană), bazele restaura-

ției, servicii hoteliere și calitatea serviciilor hoteliere, 

organizarea agenției de turism, tipologia agențiilor de 

turism, marketing, produsul turistic etc. Stagiile 

anuale de practică se desfășoară în unități hoteliere 

și agenții de turism și o parte component a lor o re-

prezintă firma de exercițiu precum și excursiile tema-

tice la care elevii iau parte.  

III. Învățământ profesional – 3 ani 

1. Mecanic auto (14 de locuri) – 3 ani 
În timpul celor trei ani de studiu se pune accent pe 

activitățile practice care se desfășoară în ateliere de 

mecanic auto. Fiecare elev de la acest profil 

beneficiază lunar de bursă de studiu. 

2. Lucrător hotelier (14 de locuri) – 3 ani 
Pentru această formă de învăţământ, în limba 

maghiară, pot opta elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a. 

După terminarea clasei a XI-a, absolvând un 

examen de diferenţă, elevii pot trece în clasele de liceu.  

Internatul modern are 120 de locuri. Oferim 

program prelungit elevilor claselor I–VIII. 

 Tinerii actori în cadrul Studioului de Teatru 

„Kölcsey” 

 Ansamblul de dansuri populare maghiare 

 Ansamblul de dans modern 

 Redactarea revistei școlii 

 Redactarea site-ului web a școlii 

 Echipe de sport (fotbal, baschet, voley) 

Din 2001 este membrul Uniunii Internaţionale a  

Elevilor. Participă activ la organizarea unor eve-

nimente importante: Ziua „Csiky”, Ziua Şcolii etc. 

Servicii 

Activităţi extraşcolare 

Consiliul elevilor 
 

Oferta educaţională a 

Colegiului „Csiky Gergely” 

pentru anul şcolar 2015–2016 

 
Bază materială 

 32 săli de clasă 

 2 săli de informatică 

 Cabinet de tehnologie 

 Laborator de chimie 

 Laborator de fizică 

 2 săli de sport 

 Bibliotecă 

 Sală festivă 

 Cabinet de psihologie  

 Cabinet medical 

 

 


