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Tipul proiectului 

Proiect care sprijină îmbunătăţirea procesului 

de predare - învăţare prin activităţi 

extracurriculare  

 

Cercuri 

 Construcţii 

 Istorie 

 Literatură 

 Informatică 



Echipa de proiect 

 Berger Lucia - coordonator 

 Nicolau Mircea 

 Muşan Lucia 

 Drăghiciu Delia 

 Berger Denis 

 Szocs Marika 



Obiectivul proiectului 

   Creşterea performanţei şcolare prin participarea 

elevilor la activităţi extraşcolare şi extracurriculare. 

 



Rezultate 

 Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare – 

înregistrarea unui progres şcolar pentru elevii 

participanţi la proiect 

 Creşterea motivaţiei elevilor pentru educaţie 

 participarea la activităţi extracurriculare  

 reducerea absenteismului de la cursuri 



Produse 

 Spaţiu amenajat pentru CCI 

 Muzeul Şcolii 

 Cartea şcolii 

 Articole de popularizare a proiectului  pe 

site-ul şcolii şi în mass-media locală  

 



Activitatea I 

Amenajarea spaţiului CCI în cadrul 

Cercului de Construcţii de către elevii 

şcolii 



Parteneri pentru activitatea I 

P.F.A. Tătaru Paul 

1. Elaborarea proiectului pentru autorizarea 

construcţiei de amenajare a spaţiului 

S.C. Comservice Construct S.R.L. 

1. Trasarea şi decuparea planşeului pentru 

acces în mansardă 

2. Consultanţă tehnică pe parcursul 

desfăşurării lucrărilor 



Clubul Constructorilor 

 Cadre didactice 

 prof. Nicolau Mircea - responsabil 

 mstr. Anghel Valentin 

 mstr. Solomon Mircea 

 mstr. Răduţ Nicolae 



Clubul Constructorilor 

 Elevi – Domeniul Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 

 Ş.A.M. 

 Clasa a IX-a B 

 Clasa a X-a B 

 An de completare 

 Clasa a XI-a B 

 Liceu ruta progresivă 

 Clasa a XII-a B 

 Clasa a XIII-a B 



Aşa a fost... 



Trasarea şi decuparea planşeului 

pentru acces în mansardă 



Executarea şi montarea scării de acces 



Executarea şi montarea scării de acces 



Modificarea structurii de rezistenţă 



Modificarea structurii de rezistenţă 



Reparaţii curente la şarpantă 



Montarea luminatorului mobil pe şarpantă 



Montarea luminatorului mobil pe şarpantă 



Ignifugarea completă a şarpantei şi a 

lemnăriei aferente 



Montarea foliei anti-condens 



Montarea stratului de termoizolaţie 



Pregătirea suportului pentru podina 

oarbă şi termoizolare 





Pregătirea suportului pentru podina 

oarbă şi termoizolare 



Montarea structurii metalice pentru 

tavanul fals 



Compartimentare cu pereţi de gips 

carton 







Gletuire şi finisare 





Montarea uşii de acces 



Monatarea parchetului laminat  





Activitatea II 

Amenajarea Muzeului de către elevii 

Cercului de Istorie 

Responsabil prof. Muşan Lucia 



Parteneri 

Muzeul Municipal Mediaş 



Muzeul şcolii  

este organizat pe trei secţiuni: 

 

1. Scurtă istorie ilustrată a şcolii  

2. Documente din arhiva şcolii 

3. Realizări ale absolvenţilor şi ale 

elevilor de astăzi 



Studierea arhivei 



Confecţionarea dovezilor 



Confecţionarea dovezilor 



Amenajarea Muzeului 



Activitatea III 

Redactarea Cărţii Şcolii de către elevii 

Cercului de Literatură 



“Cartea Şcolii” 

 Culegerea de informaţii prin: 

 Studierea arhivei şcolii 

 Discuţii cu foşti profesori şi elevi 

 Studierea presei vremii 

 Organizarea materialului informaţional 

 Redactarea materialului 



Activitatea IV 

Activitaţi specifice Cercului de Informatică 



Cercul de Informatică 

 Profesori: 

 Drăghiciu Delia 

 Berger Denis 

 Elevi: 

 Clasa a XII-a, tehnician operator text-imagine. 

 Clasa a X-a, profil tehnic (tehnician operator tehnică de calcul) 

 



Materiale pe suport electronic 

 Site-ul proiectului 

 Materiale specifice Muzeului 

 Tehnoredactarea cărţii şcolii 



Site-ul proiectului 

www.gsnicolaeteclu.ro/cci 



Materiale pentru Muzeu 



Materiale pentru Muzeu 



Cartea Şcolii 

 Culegerea textului 

 Tehnoredactarea materialului 

 Machetarea cărţii 

 Corectură, bun de tipar şi imprimare 

 Legare, produs finit 

 





Activitatea V 

Achiziţionarea mobilierului şi a 

echipamentelor specifice 



Echipa de achiziţii 

 Prof. Szocs Marika – director  

 Doda Maria – contabil şef 

 Rus Maria – funcţionar administrativ 

 



Parteneri 

 S.C. Vamilex S.R.L. 

  – confecţionarea mobilierului 

 S.C. Silverline Computers S.R.L.   

  – echipamente IT 



Bugetul proiectului 

GRANT 

Echipamente 10.000 lei 

Lucrări de amenajare 20.000 lei 

Costuri manageriale 600 lei 

Total Grant 31.600 lei 

FONDURI PROPRII 

Proiect de construcţii 1.000 lei 

Mobilier 4.500 lei 

Total Fonduri Proprii 5.500 lei 

TOTAL PROIECT 36.600 LEI 



Sustenabilitate 

 CCI cadru de desfăşurare pentru: 

 activităţi de Consiliere şi Orientare; 

 activităţi metodice ale profesorilor şcolii 

 dezbateri, mese rotunde 


