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1. SCURT ISTORIC AL LICEULUI

Liceul a fost înfiinţat la 1 octombrie
1948, sub denumirea de Şcoala Medie
Tehnică Metalurgică, cu sediul în
Mediaş. În anul 1955, sub denumirea de
Şcoala Profesională de Chimie, are loc
mutarea şcolii în Copşa Mică, în spaţii
improvizate în vecinătatea gării
oraşului. În perioada 1960-1962 are loc
construirea și darea în folosință a
clădirilor școlii: clădirea principală,
internatul,
cantina
și
clădirea
atelierelor.
Fiind singura unitate de învățământ
din zonă și una din puținele din țară,
care pregătea forța de muncă pentru
industria chimică şi metalurgică şi
având condiţii foarte bune de
şcolarizare, în liceu s-au pregătit elevi
la nivel de şcoală profesională şi şcoală
de maiştri, pentru întreprinderile cu
profil chimic şi metalurgic, atât din
Copşa Mică, cât și din alte oraşe ale
ţării.
Pentru că au existat solicitări din
partea pieței muncii, școala s-a
dezvoltat continuu, atingându-se în
anul 1987 numărul maxim de 960 elevi.
După anul 1989, regresul tuturor
întreprinderilor din industria chimică şi
metalurgică, implicit şi a celor din
Copşa Mică, profundele transformări
ale societății precum şi dorinţa școlii
de a răspunde noilor cerinţe a
comunităţii şi pieţei muncii, conduc la
diversificarea ofertei educaţionale şi
obligă la orientarea spre alte domenii de
pregătire.
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1. SCURT ISTORIC AL LICEULUI

Modernizarea școlii este facilitată
de accesarea și de implementarea
Programului Phare, program destinat
școlilor din zonele defavorizate socioeconomic, prin care se reușește, în
perioada
2003-2006,
reabilitarea
clădirilor școlii și dotarea cu
echipamente de specialitate pentru noi
domenii de pregătire: construcţiiinstalaţii,
textile,
electronicăautomatizări şi economic-servicii.
Procesul de modernizare al şcolii,
început prin Programul Phare, a
continuat după anul 2007, prin sprijinul
permanent primit din partea Primăriei şi
al Consiliului Local al oraşului Copşa
Mică, materializat în alocări bugetare
consistente prin care s-a reuşit:
continuarea achiziţionării de materiale
şi echipamente didactice, realizarea
lucrărilor necesare de întreţinere şi
reparaţii interioare şi exterioare pentru
toate clădirile şcolii, amenajarea curţii
şcolii.
În prezent, Liceul Tehnologic
“Nicolae Teclu” Copşa Mică, (noua
denumire a şcolii începând cu anul
şcolar 2012-2013), este o unitate de
învăţământ modernă, în care se asigură
cele mai bune condiţii de pregătire a
elevilor în domeniile construcţii, textile,
electronică şi economic, având la
dispoziţie dotări materiale de excepţie şi
beneficiind de profesionalismul şi
nivelul ridicat de pregătire al cadrelor
didactice.
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2. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ȘCOLII

VIZIUNEA ȘCOLII
Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu”
își propune să formeze fiecare absolvent al
şcolii pentru o societate deschisă, pentru
economia viitorului şi pentru cetăţenie
activă, astfel încât să se poată integra
socio-profesional cu succes în orice
comunitate din Europa unită.
MISIUNEA ȘCOLII
Misiunea Liceului Tehnologic
„Nicolae Teclu” este de a oferi, pentru
oraşul Copşa Mică şi zona limitrofă, prin
profesionalism și competență, oportunităţi
de educaţie de înaltă calitate, asigurând
formarea profesională pentru toate
nivelurile de calificare, în domeniile
tehnic-construcţii,
industrie
textilă,
electronică-automatizări
şi
serviciieconomic.
Oferind tuturor elevilor șanse egale
de educație, școala spijină formarea
competențelor
de
specialitate,
a
competențelor cheie, precum utilizarea
calculatorului și comunicarea într-o limbă
străină, a deprinderii de a învăța pe tot
parcursul vieții și încurajează conturarea
unor
personalități
puternice
și
independente care să permită absolvenților
integrarea activă în comunitate și pe piața
muncii și adaptarea rapidă la schimbările
care intervin în contextul socio-economic
național și european.
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3. UNIFORMA ȘCOLII

Încă din anul 1996, liceul nostru, prin
voința profesorilor și a elevilor săi, a adoptat, ca
însemn distinctiv, uniforma școlii formată din
sacou/vestă verde, cămașă albă și fustă neagră
(fete), respectiv pantaloni negri (băieți).

4. LICEUL AZI
Școlarizarea se realizează în prezent în spații școlare cuprinse în patru clădiri, după
cum urmează:

Clădirea A
(clădirea principală sau clădirea veche)
Distribuția spațiilor:
PARTER
ETAJ
 sala profesorală
-sala 5 (geografie)
 secretariat, contabilitate și administrație -sala 6 (limbi străine)
 sala 3 ( discipline socio-umane)
-sala 7 (română)
 sala 4 (matematică)
-sala 8 (limbi străine)
MANSARDĂ
 Centrul de Documentare și Informare (C.D.I.)
 Muzeul școlii
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4.LICEUL AZI
Clădirea B
(clădirea nouă)
Distribuția spațiilor
SUBSOL
 Atelier construcții
PARTER
 sala 1 (construcții)
 sala 2 (istorie)
 sala 3 ( servicii)

ETAJ
-sala 4 (fizică)
- sala 5 (informatică)
-sala 6 (AEL1)

Clădirea C
(Ateliere, „chimie”)
Distribuția spațiilor:


SUBSOL
Sala de sport




PARTER
Atelier construcții
Atelier confecții textile

ETAJ
- Laborator AEL 2
- Laborator chimie

Clădirea D
(Cantina școlii, Sala de festivități)

Clădirea E
(Internatul școlii)

Clădirea E
(Internat, meditații)
Distribuția spațiilor:
SUBSOL
 Atelier instalații





PARTER
Atelier comerț
- Cabinet/laborator textile
Firma de exercițiu - Atelier tricotaje
Atelier electronică - Laborator biologie
Cabinet de asistență psihopedagogică
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5. PERSONALUL ȘCOLII
5. PERSONALUL ȘCOLII
5.1. Personal didactic
CONDUCERE
Berger Lucia – director
Drăghiciu Delia – consilier educativ
ARIA CURRICULARĂ „LIMBĂ ȘI COMUNICARE”
Poșia Luminița – limba și literatura română
Tudorancea Magda – limba și literatura română
Boariu Maria – limba franceză
Vătășescu Alina – limba franceză/limba engleză
Pătrașcu Simona – limba engleză
Rusu Fabiola – limba engleză
ARIA CURRICULARĂ „MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE”
Lal Otilia – matematică/informatică
Marincaș Nicoleta – matematică/informatică
Balogh Gabriela – fizică/electronică
Berger Lucia – chimie/fizică
Văduva Maria – chimie/fizică
Berger Denis – biologie/informatică
Drăghiciu Delia – informatică/matematică
ARIA CURRICULARĂ „OM ȘI SOCIETATE”
Mușan Lucia - istorie
Solomon Laura – discipline socio-umane/istorie
Circa Adrian – religie/istorie
Cunțan Lucica – geografie
Nuța Sînziana – psiholog (consilier școlar)
ARIA CURRICULARĂ „EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT”
Roba Claudia – educație fizică și sport
ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”
Anghel Marcela – textile/SSM
Filip Florin – mecanică
Gabor Cornelia – economie/mecanică
Rotar Maria – economie/mecanică
Solomon Mircea – economie
Nicolau Mircea – construcții, instalații
Reissfeld Adriana – construcții/economie
Anghel Valentin – construcții-instalații
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5. PERSONALUL ȘCOLII
5.2. Personal didactic auxiliar și nedidactic
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
Bosînceanu Simona – secretar
Doda Maria – contabil șef
Rus Maria – administrator
Rohan Ioan - informatician
PERSONAL NEDIDACTIC
Ciobanu Carmen – îngrijitoare
Chisăliță Rodica - îngrijitoare
Poșa Ica – îngrijitoare
Chiriac Ioan – mncitor
Pridon Ioan – muncitor
Pușcă Vasile – paznic
Roman Dan – paznic
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6. TRASEE EDUCAȚIONALE POSIBILE
Domeniile: electronică-automatizări, economic, construcții și textile
ficare
ul economic

Elev clasa a VIII-a

Școala profesională cu
durata de 3 ani
clasele IX-XI
Calificare profesională de
nivel 2 în domeniul ales:
Instalator instalații tehnicosanitare și de gaze

Ciclul inferior al liceului
clasele IX-X
Se realizează pregătirea
de bază, în domeniul de
calificare ales

Ciclul superior al
liceului (zi)-2 ani
clasele XI-XII
Se realizează pregătirea
de specialitate, într-o
calificare de nivel 3

Examen de
bacalaureat

Ciclul superior al
liceului (seral)-3 ani
clasele XII-XIV
Se realizează pregătirea
de specialitate, într-o
calificare de nivel 3

Școala
postliceală
cu durata de
1,5-2 ani

Examen de
certificare a
competențelor
profesionale de
nivel 3 +

Examen de
certificare a
competențelor
profesionale de
nivel 2
- Instalator
instalații tehnicosanitare și de gaze

Examen de certificare a
competențelor
profesionale de nivel 3:
- tehnician
operator
tehnică de calcul
- tehnician
în
administrație
- tehnician
instalator
pentru construcții
-

Învățământ
superior

Piața muncii
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F
6. TRASEE EDUCAȚIONALE POSBILE
Descrierea traseelor educaționale liceu/școală profesională
DESPRE...
ul economic

LICEU

ȘCOALA PROFESIONALĂ
cu durata de 3 ani

CALIFICĂRI

instalații
1.Tehnician operator tehnică de 1.Instalator
sanitare și de gaze;
calcul;
2. Tehnician în administrație.

tehnico-

PROFILUL
CANDIDATULUI

Manifestă interes pentru studiu, are Are abilități practice și dorește să
rezultate bune la învățătură și are învețe o meserie (instalator).
deprinderi practice.
Dobândire de cunoștințe de cultură Dobândire de cunoștințe
specialitate
și
formare
generală și cultură de specialitate;
competențe practice;

SPECIFICUL
PREGĂTIRII

de
de

În 4 ani de liceu 2/3 din pregătirecultură generală pentru promovarea
bacalaureatului și 1/3 pregătire
pentru obținerea unei calificări;

- În 3 ani – cultură generală
corespunzătoare claselor IX-X;
-Peste 1/2 din ore sunt de pregătire
practică, fie în atelierele școlii, fie
la agenții economici parteneri.

RECUNOAȘTEREA
PREGĂTIRII

Prin susținerea examenului de
certificare a competențelor
profesionale, se obține o calificare
profesională de nivel 3 (tehnician).

Prin susținerea examenului de
certificare a competențelor
profesionale, se obține o calificare
profesională de nivel 2 (instalator).

CONTINUAREA
ȘCOLARIZĂRII

Elevii
care
promovează
bacalaureatul pot urma cursurile
învățământului superior sau (cu sau
fără bacalaureat) pot urma cursurile
unei școli postliceale.

Elevii
pot
urma
cursurile
învățământului liceal – ciclul
superior, la formele: zi-2 ani,
seral-3 ani, frecvență redusă-3 ani.

SUSȚINERE
FINANCIARĂ

Elevii beneficiază (dacă îndeplinesc
anumite condiții financiare /
familie), de burse și sprijin
financiar sub forma: „Bani de
liceu” și „Euro 200” (pentru
calculatoare).

Toți
elevii
primesc
bursa
profesională 200 lei/lună (fără
condiții) pe care o păstrează, dacă
frecventează școala și au un
comportament adecvat.

OPORTUNITĂȚI

Posibilitatea angajării la sfârșitul școlii, în țară și în alte țări ale Uniunii
Europene, calificările propuse fiind căutate pe piața muncii și fiind bine
plătite.

ÎNSCRIERE

1. Completarea fișei de înscriere
la școala gimnazială în
perioada 4– 8 iulie 2014;
2. Repartizare computerizată 15 iulie 2014.
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1. Completarea fișei de înscriere
la școala gimnazială în
perioada 22-23 mai 2014;
2. Depunerea fișei de înscriere la
secretariatul
Liceului
Tehnologic „Nicolae Teclu” în
perioada 26-27 mai 2014.

7. DOMENIILE/CALIFICĂRILE PROFESIONALE
LICEU
DOMENIUL:
ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI

Tehnician operator tehnică de
calcul
Vei învăța, pentru început, să utilizezi
aparate de măsură și control, să efectuezi corect
măsurători și să configurezi diverse circuite
electrice și electronice. Prin pregătirea de
specialitate îți vei forma competențe
profesionale care îți vor permite să configurezi,
să instalezi și să asiguri funcționarea în
parametri optimi a diverselor sisteme de
operare, programe și aplicații, antiviruși și
sisteme de calculatoare.
Te poți angaja la firme care asamblează
și întrețin tehnică de calcul, aparatură și
echipamente de birotică sau la cele care
furnizează servicii de internet.

LICEU
DOMENIUL: ECONOMIC

Tehnician în administrație
Vei învăța să culegi, să organizezi și să
prelucrezi informaţiile cu ajutorul tehnicii de
calcul, să elaborezi și să transmiți referate,
rapoarte și corespondență, să efectuezi diverse
operații contabile. Vei dobândi cunoștințe și îți
vei forma competențe comune tuturor
societăților
economice/comerciale:
de
comunicare, gestiune, evidență contabilă, sau
marketing.
Te poți angaja în instituții ale
administrației (primării, direcții/inspectorate ale
administrației), în unități economice, în
compartimentele administrative sau financiarcontabile ale oricărei firme, etc.
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7. DOMENIILE/CALIFICĂRILE PROFESIONALE
ȘCOALA PROFESIONALĂ
DOMENIUL: CONSTRUCȚII,
INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

Instalator instalații tehnicosanitare și de gaze
Îți vei forma competențe de bază în
meseria
de
instalator,
respectiv,
competențe cheie (de comunicare și lucru
în echipă, de asigurare a calității și de
organizare a locului de muncă) și
competențe profesionale, de specialitate :
vei învăța să asamblezi și să instalezi
sisteme de țevi; să repari şi să întreţii
instalații, fitinguri şi dispozitive pentru
sisteme de apă, gaz, drenaj, canalizare,
încălzire sau climatizare.
Te poți angaja la firme de
construcții, firme care montează și asigură
întreținere și reparații pentru instalații de
apă, gaz, canalizare.

LICEU - SERAL
DOMENIUL:
INDUSTRIE TEXTILE ȘI PIELĂRIE

Tehnician în industria textilă
Vei învăța să realizezi pregătirea
materialelor textile pentru confecţionare,
coasere, călcare, finisare şi ambalare și să
asiguri
prelucrarea
şi
asamblarea
semifabricatelor,
urmărind
procesul
tehnologic până la obţinerea produsului
finit.Vei studia și îți vei forma competențe
de specialitate corespunzătoare proiectării,
confecționării și verificării produselor
textile.
Te poți angaja în ateliere/firme care
produc materiale textile sau
confecții
textile.
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8. LABORATOARE, CABINETE, ATELIERE
LABORATORUL DE FIZICĂ-ELECTRONICĂ

În laboratorul de fizică și electronică se realizează lucrări practice folosindu-se
aparate de măsură și control, sisteme și echipamente care permit realizarea unor circuite
ce simulează procese reale. Se folosesc în acest laborator: microprocesoare, circuite
logice, diode, tranzistori, precum și softuri de specialitate pentru fizică și electronică.
Modulele de specialitate care se studiază aici sunt: circuite electrice, circuite
electronice, tehnici de măsurare în domeniu, sisteme de automatizare, sisteme de acționare
electrică.
ATELIERUL DE ELECTRONICĂ
În atelierul de electronică se realizează lucrări practice care presupun efectuarea
unor operații de măsurări electrice, realizarea unor circuite de curent continuu și alternativ,
studiul tehnologiei lucrărilor electrotehnice, modul de depanare și conectare a circuitelor,
traductoarelor în diferite sisteme.
Modulele de specialitate care se studiază aici sunt: tehnologie electronică, măsurări
electrice, circuite electrice, bazele electronicii și traductoare.
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8. LABORATOARE, CABINETE, ATELIERE
LABORATOARELE DE INFORMATICĂ

Laborator AEL1

Laborator AEL 2

În laboratoarele AEL, elevii își formează deprinderi de utilizare a calculatorului.
Elevii își însușesc noțiuni referitoare la modul de utilizare al calculatorului, organizarea
fișierelor și utilizarea diverselor aplicații (Word, Excel, Power-Point, Internet).
Centrul de Testare ECDL își desfășoară activitatea în laboratorul AEL1. Elevii
pot obține aici Permisul European de Conducere a Calculatorului, certificat recunoscut
internațional, în peste 150 de țări, pe baza căruia se poate echivala examenul de
competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat..

Laboratorul de informatică
În laboratorul de informatică, se studiază, la modul general, Tehnologia
Informațiilor și Comunicațiilor (T.I.C), dar și module de specialitate, cum ar fi:
utilizarea aplicațiilor de tip CAD, sisteme de operare și sisteme specifice, asamblarea
unui sistem de calcul, sisteme de operare în rețea, rețele de calculatoare, mentenanța și
securitatea sistemelor de calcul sau alte tematici din disciplinele de specialitate sau
discipline de trunchi comun (fizică, chimie, etc.).
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8. LABORATOARE, CABINETE, ATELIERE
CABINETUL DE SERVICII
În cabinetul de servicii,
elevii
își
însușesc
noțiuni
economice, dobândesc deprinderi
și își formează competențe
specifice domeniului economic.
Cabinetul este dotat cu
videoproiector și are conexiune la
internet,
ceea
ce
permite
organizarea activității didactice
într-un mod atractiv și stimulativ
pentru elevi.
În acest cabinet, elevii
studiază: Marketingul afacerii,
Planificarea
și
organizarea
producției,
Planificarea
operațională, Finanțarea afacerii și
alte module de specialitate.
ATELIERUL DE COMERȚ
Atelierul de comerț este
spațiul în care elevii își formează
deprinderi practice necesare pentru
viitoarele locuri de muncă.
Având
la
dispoziție
echipamente specifice (casa de
marcat, cititor de coduri/bare,
etc.), elevii pot simula activitatea
de vânzare-cumpărare și se pot
familiariza cu operații, precum
întocmirea
unei
gestiuni,
înregistrarea
intrării-ieșirii
mărfurilor, citirea codului de bare,
eliberarea
bonurilor, realizarea
monetarului,distribuirea
și
expunerea mărfurilor, studiul
calității produselor.
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8. LABORATOARE, CABINETE, ATELIERE
FIRMA DE EXERCIȚIU
Firma de exercițiu este un
concept didactic de organizare a
activității de instruire practică, care
presupune simularea activității dintr-o
firmă reală, pornind de la documentele
de înființare a firmei, stabilirea
obiectului de activitate, realizarea
planului de afaceri, angajarea de
personal,
evidența
documentelor
contabile, până la activități de
marketing, tranzacții și participări la
târguri.
Firmele
de
exercițiu
se
înregistrează pe platforma virtuală
ROCT.
Sediul firmei de exercițiu
dispune de o rețea de calculatoare cu
conexiune permanentă la internet, care
permite desfășurarea în condiții optime
a activității.
În cadrul firmei de exercițiu
elevii au posibilitatea de a-și forma și
dezvolta deprinderi și competențe
specifice domeniului economic, de la
funcțiile de bază și până la cele de
conducere dintr-o firmă, dezvoltânduși,
în
același
timp,
spiritul
antreprenorial.
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8. LABORATOARE, CABINETE, ATELIERE
CABINETUL DE CONSTRUCȚII
În cabinetul de construcții,
elevii au posibilitatea de a-și însuși
noțiuni
generale
și
specifice
domeniului construcții, instalații și
lucrări publice și de a-și forma
competențele nesesare începând cu
nivelul de muncitor și până la cel de
tehnician.
Cabinetul dispune de truse de
desen tehnic pentru fiecare elev, de
echipamente specializate performante
pentru diverse exemplificări (topograf
cu laser, detector de metal, instalații,
etc), de CD-uri cu lecții ilustrative, de
videoproiector și conexiune la internet,
ceea ce conferă lecțiilor un plus
motivațional și de atractivitate.
ATELIERELE DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII
În atelierele de construcții și
instalații, elevii își desfășoară
activitatea de instruire practică
săptămânală și comasată . Aici, având
la dispoziție
truse de scule,
dispozitive
și
echipamente
specializate, elevii au posibilitatea de
a-și însuși cunoștințe în mod practic și
de a-și forma deprinderi de lucru
necesare pentru viitoarele locuri de
muncă.
Atelierele sunt dotate pentru
pregătirea de bază în domeniile
instalații și construcții (zidărie,
amenajări-faianțare), astfel încât
pregătirea elevilor să fie completă și
complexă, confom standardelor de
pregătire profesională.
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8. LABORATOARE, CABINETE, ATELIERE
CABINETUL/LABORATORUL DE TEXTILE
În cabinetul de textile, elevii
au posibilitatea de a se pregăti la un
nivel superior pentru domeniul textil.
Cabinetul este dotat cu tablă
electronică, care asigură caracterul
interactiv al predării-învățării și cu
echipamente de analiză a materialelor
textile, echipamente automatizate
care permit analiza completă a
tuturor
materialelor
texile
și
interpretarea exactă a caracteristicilor
determinate.
În acest cabinet, elevii
studiază module de specialitate
cuprinse în curriculum-urile ciclului
inferior dar, mai ales, în ciclul
superior al liceului.
ATELIERELE DE CONFECȚII ȘI TRICOTAJE
În atelierele de confecții și
tricotaje, se desfășoară activitatea de
instruire practică în scopul formării
deprinderilor de lucru specifice
meseriei de confecționer produse
textile. Atelierul de confecții textile
dispune de o linie tehnologică
completă pentru procesul
de
confecționare, cu toată gama de
mașini și echipamente, de la mașina
de croit, până la cea de finisat și
călcat. În atelierul de tricotaje,
datorită
dotării existente, se
formează deprinderi de lucru, la fel
ca și în atelierul de confecții, fiind
încurajată creativitatea în conceperea
de noi modele și obiecte (de
îmbrăcăminte, de uz casnic, de
amenajări și decorațiuni interioare).
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8. LABORATOARE, CABINETE, ATELIERE
LABORATOARELE DE ȘTIINȚE: FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE
Laboratorul de fizică oferă o
ambianță plăcută de desăfășurare a
orelor,
având
în
dotare
toate
echipamentele
necesare
realizării
experimentelor prevăzute în programa
școlară.
Laboratorul
dispune
de
videoproiector și laptop, de soft
specializat, astfel încât pot fi realizate și
experimente virtuale, lecțiile fiind astfel
mai atractive și conținuturile mai ușor de
înțeles.
Laboratorul de chimie permite,
prin dotarea sa, desfășurarea activității
experimentale, individual sau pe grupe,
clasic
sau
virtual,
cu
ajutorul
videoproiectorului, calculatorului și a
softurilor de chimie. Laboratorul dispune
de toate materialele, ustensilele și
echipamentele
necesare
realizării
experimentelor din programa școlară.
Elevii au posibilitatea de a învăța chimia
într-un
mod
plăcut,
îndeosebi
experimental,
conform
specificului
acestei discipline.
Laboratorul
de
biologie
dispune de materiale didactice diverse,
de la mulaje și planșe, la microscoape
pentru analiză și pH-metre, lecții digitale
și materiale filmate, documentare, care
permit studiul organismelor vii în toate
fazele evoluției lor.
Posibilitatea utilizării în timpul
orelor a videoproiectorului și a
laptopului asigură un caracter motivant
procesului de predare-învățare prin
proiecția unor secvențe ilustrative care
facilitează învățarea.
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8. LABORATOARE, CABINETE, ATELIERE
CABINETELE DE GEOGRAFIE, ISTORIE, SOCIO-UMANE, LIMBI STRĂINE

În cabinetul de geografie, dotat
cu tablă electronică, videoproiector și
calculator,
studiul geografiei este
deosebit de atractiv pentru elevi. Hărțile
interactive, lecțiile digitale, prezentările
tematice, alături de materialul didactic
clasic (altase, hărți, globuri) vin în
sprijinul elevilor în procesul de învățare,
într-un mod util pentru ei.
Cabinetele de istorie și discipline
socio-umane,
amenajate
în
mod
caracteristic și ilustrativ pentru specificul
disciplinelor, dispun de mobilier nou, de
videoproiectoare și calculatoare care
permit proiectarea în timpul orelor de
secvențe didactice, astfel încât prin
îmbinarea stilului clasic cu cel modern,
lecțiile să se desfășoare într-un cadru cât
mai motivant pentru elevi. Filmele
documentare, și lucrările scrise existente
în biblioteca sălii sunt argumente pentru
posibilitatea
studierii
disciplinelor
temeinic și aplicat.
Cabinetele de limba și literatura
română și limbi străine oferă o ambianță
plăcută desfășurării acestor ore. Dotările
cabinetelor și instalațiile de sonorizare
permit
desfășurarea
unui
proces
educațional
modern,
prin
metode
inovative care presupun integrarea în
lecție a mijloacelor digitale.
Climatul plăcut al cabinetelor
creează o atmosferă propice schimbului
de idei, dezbaterilor și dezvoltării
competențelor
de
comunicare
și
argumentare.
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9. SALA ȘI TERENURILE DE SPORT
SALA ȘI TERENURILE DE VOLEI ȘI FOTBAL/HANDBAL

Sala și terenurile de sport asigură
elevilor desfășurarea în bune condiții a
orelor de educație fizică și sport.
Sala de sport este dotată cu întreg
echipamentul necesar desfășurării orelor
conform programelor școlare. Sala dispune
de aparate de forță și fitness, de mese
pentru tenis de masă, de toată gama de
mingi necesare, astfel încât, în timpul
orelor de curs și a celor de cerc sportiv,
elevii să practice, după aptitudini și
preferințe, sportul dorit.
În fiecare an în școală funcționează
următoarele cercuri sportive: cerc de volei,
cerc de handbal, cerc de fotbal fete și
băieți. Din anul 2013 a fost introdus cercul
de badminton, un sport din ce în ce mai
plăcut în rândul tinerilor din Copșa Mică și
împrejurimi.
Activitatea sportivă este sprijinită
de
Asociația
Sportivă
a
școlii,
„Scorpionii”, care asigură achiziția anuală
de materiale sportive și deplasările
echipelor școlii la concursuri și competiții
sportive.
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10. BIBLIOTECA
CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE

Centrul de documentare și
informare al școlii (C.D.I), înființat în
anul 2008, ca urmare a inițiativei Casei
Corpului Didactic Sibiu, găzduiește
biblioteca școlii având în dotare 21870
volume și toate instrumentele specifice
unui centru modern: o rețea de 7
calculatoare care beneficiază de conexiune
permanentă
la
internet,
copiator,
videoproiector, laptop, retroproiector,
televizor, DVD, videorecorder, instalație
de sonorizare.
În cadrul CDIului se desfășoară atât
ore de curs care necesită studiu, cercetare
și documentare, cât și diverse activități
extrașcolare și extracurriculare.
Ambianța, deosebit de plăcută a
centrului, face ca acesta să fie folosit
adesea ca loc pentru desfășurarea unor
evenimente și activități speciale din viața
școlii.
Fiind un centru deschis comunității,
CDIul liceului găzduiește activități
desfășurate de membrii acesteia și de
asociațiile
socio-culturale
care
își
desfășoară activitatea în oraș.
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11. CURSURI OPȚIONALE
Domeniul electronică-automatizări
Clasa a IX-a
Optimizarea performanțelor
calculatoarelor cu ajutorul elevilor
Elevii vor învăța: să identifice
părțile componente ale unui PC, să
verifice dacă acestea funcționează
normal și corect și să cunoască etapele
verificării,
reparării
și
asigurării
condițiilor optime de funcționare.

Clasa a X-a
Tehnologia
lucrărilor/
circuitelor electronice
Elaborarea acestui modul a pornit
de la necesitatea ca elevii să-și formeze
deprinderi necesare realizării și verificării
funcționării unor circuite. Prin lucrările
propuse elevii vor învăța noțiuni de bază în
domeniul electronică și automatizări.

Domeniul construcții, instalații și lucrări publice
Clasa a IX-a
Pregătirea
ţevilor
şi
conductelor pentru asamblare
Elevii vor învăța care sunt
operațiile de bază în procesul de
pregătire a țevilor și conductelor și de
utilizare a echipamentelor specializate
existente pentru optimizarea execuției
unor operații elementare.

Clasa a X-a
Eficientizarea metodelor de
asamblare a ţevilor şi conductelor în
instalaţii pentru construcţii
Elevii își vor însuși noțiuni
referitoare la metodele și tehnicile de
asamblare și își vor forma competențe de
executare practică a acestor operații prin
utilizarea echipamentelor din dotare..

Domeniul economic/comerț
Clasa a IX-a
Tehnologia comercializării
mărfurilor
Elevii vor învăța care sunt
caracteristicile mărfurilor, modul de
identificare și verificare a calității
produselor, operații de comercializare, și
de marketing.

Clasa a IX-a
Activitatea unităţilor comerciale
Elevii își vor însuși cunoștințe
referitoare
la
activitatea
unităților
comerciale, la operațiile efectuate în cadrul
diverselor activități comerciale, pentru
asigurarea
condițiilor
optime
de
funcționare a unității comerciale.
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12.CENTRUL ECDL
Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” din Copșa Mică este Centru de Testare
Acreditat ECDL, având posibiliatea de a realiza testările şi activităţile conexe acestora,
respectiv sesiunile de simulare a testărilor şi instruirea, în vederea obținerii permisului
ECDL.
Centre de Testare Acreditate ECDL din județul Sibiu

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European
Computer Driving Licence) este cel mai răspândit program de certificare a
competențelor digitale recunoscut la nivel internaţional în 150 de ţări și numără până
în prezent 13 milioane de persoane înregistrate în program.
Permisul ECDL oferă deţinătorului său o bază standard de cunoştinţe IT necesară
în noua societate informaţională ce se află în continuă dezvoltare.
Cu ajutorul Permisului ECDL elevii își pot creşte gradul de mobilitate
profesională şi pot utiliza calculatorul în mod eficient şi productiv indiferent de profesie
sau domeniu de activitate.
După ce a fost obținut, permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată,
competenţele digitale fiind certificate pe viaţă, în conformitate cu programele analitice
aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susţinerii examinării.
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13.CERCURI
Cercul de TEATRU
Cercul de teatru al școlii a fost
înființat în anul 1998 și s-a constituit de-a
lungul anilor într-un cadru benefic și
propice de manifestare a talentului artistic
al elevilor școlii.
În cei peste 15 ani de la înființare,
în cercul de teatru au activat mai mult de
150 de elevi, care au jucat cu succes în
piese precum: „O soacră”, „În căutarea
timpului pierdut”, „Burghezul gentilom”,
„Lada”, „Piatra din casă” sau „Boul și
vițeii”.
În fiecare an de activitate, fără
excepție, reprezentațiile trupei de teatru a
liceului au fost apreciate, aplaudate și
premiate în cadrul Festivalurilor de Teatru
Școlar județene și naționale. În palmaresul
cercului de teatru se înscriu 11 premii I la
concursurile județene, 1 premiu II, 1
premiu III și 1 mențiune la festivaluri
naționale și 4 premii speciale pentru
interpretare, distincții care confirmă
activitatea deosebită desfășurată în cadrul
cercului.
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13.CERCURI
Cercuri sportive

Cercurile sportive care funcționează în școală pentru toți elevii doritori să facă sport
sunt:
- Cercul de volei
- Cercul de handbal
- Cercul de fotbal băieți
- Cercul de fotbal fete
- Cercul de badminton
Elevii participă la concursuri sportive cu sprijinul Asociației Sportive a școlii,
„Scorpionii”, și obțin rezultate meritorii, la nivel județean, interjudețean sau regional.
Cercul de geoecologie și protecția mediului
Cercul de geoecologie și protecția
mediului are înscriși elevi pasionați de găsirea
unor soluții pentru combaterea poluării, pentru
asigurarea unui mediu curat, pentru
promovarea conceptului de cultură ecologică,
mai ales într-o zonă afectată de poluare cum
este zona Copșa Mică.
Elevii
desfășoară
activități
de
cercetare, în laborator și pe teren și participă
anual cu lucrări la Sesiuni de Comunicări
Științifice și la Concursul Proiectelor de
Mediu, unde obțin rezultate bune și foarte
bune.
În cadrul activităților cercului,
noțiunile sunt abordate interdisciplinar, pe
principiul funcționării Atelierului de Inovare
și Creativitate din cadrul proiectului MaST.
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OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE

14.ACTIVITĂȚI

Ziua Europeană a Limbilor

Voluntariat – Let’s do it Romania!

Ziua Sportului Școlar

Halloween

Lecție vizită la agent economic partener

Vizită la Muzeul Gazului Mediaș
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14.ACTIVITĂȚI

Campionatul de volei

Școala și comunitatea

Campionat de fotbal

O viață sănătoasă fără tutun și droguri
30

NOIEMBRIE

Stop violenței!

NOIEMBRIE

Balul Bobocilor

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

14.ACTIVITĂȚI

Excursie la Sibiu: vizionare de film la Biblioteca Astra și vizitarea orașului

Excursie la Cluj-Napoca: vizitarea Universității Babeș-Bolyai

Muzeul de Zoologie din Cluj-Napoca

Salina Turda
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14.ACTIVITĂȚI

Festivalul șanselor tale!

Serbarea de Crăciun
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DECEMBRIE

Campionatul de șah

DECEMBRIE

1 Decembrie – Ziua Națională a României

IANUARIE

14. ACTIVITĂȚI

24 ianuarie – Ziua Unirii

Iubește românește (Dragobetele)

Campionat de tenis de masă

MARTIE

FEBRUARIE

15 ianuarie – Eminescu poet național

Ziua Mondială a Apei

Ziua Francofoniei
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14. ACTIVITĂȚI

APRILIE

Întâlniri cu elevi și părinți (Școala altfel)

Campania Globală pentru Educație

MAI

Ziua Pământului

Voluntariat – 1 Iunie

IUNIE

Absolvire – Curs festiv
34

15. PROIECTE
12. CERCURI
PROIECTE LOCALE, JUDEȚENE, NAȚIONALE
Amenajarea muzeului școlii –
este un proiect realizat exclusiv de elevii
școlii, printr-o finanțare de 35.000 lei
primită în cadrul unui Program de
Granturi pentru Dezvoltare Școlară al
Ministerului Educației.
Elevii școlii au amenajat spațiul,
au confecționat obiectele de expunere
pentru muzeu, au elaborat Cartea Școlii
(monografie lansată la aniversarea a 60 de
ani de existență a școlii).

Parcul meu, un colț de vis – este un
proiect interdisciplinar, care a avut ca
rezultat amenajarea de către elevi a unui parc
în curtea școlii, pornind de la aranjarea
terenului (nivelare), analiza și tratarea
solului, trasarea aleilor parcului (după un
desen realizat de elevi și selectat prin
concurs), până la confecționarea și montarea
bordurilor, pietruirea aleilor, însămânțarea cu
gazon a terenului și plantarea arbuștilor
decorativi.
În cadrul Competiției județene Școala
MaSt-Top, proiectul a fost premiat, a primit
Diplomă de Excelență, iar școlii i-a fost
acordată titulatura de Școală MaST-Top.

Firma de exercițiu – este un proiect
care a fost inițiat în anul 2011, în cadrul
căruia elevii simulează activitatea care se
desfășoară în toate compartimentele unei
firme și pe parcursul tuturor etapelor de
existență a acesteia (inființare, funcționare și
dezvoltare, extindere).
Activitatea firmei de exercițiu a fost
sprijinită inițial de Fondul Comitetului de
Părinți și apoi prin câștigarea
unei
sponsorizări într-un concurs de proiecte, prin
care s-a dotat sediul firmei cu o rețea de 5
calculatoare.
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15. PROIECTE
PROIECTE EUROPENE
Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică, a câștigat o experiență bogată în
organizarea și desfășurarea proiectelor europene prin parteneriatele pe care le-a derulat
începând cu anul 2006 până în prezent. Proiectele finanțate de Comisia Europeană,
proiecte de parteneriat Comenius și Leonardo da Vinci, au prilejuit unui număr mare
de elevi și profesori oportunitatea de a cunoaște alte sisteme de învățământ, de a face
schimburi utile de experiențe și bune practici, de a învăța, de a se perfecționa și de a
dobândi noi competențe profesionale.
Pot fi astfel enumerate:
1. Limbajul european al modei (2006-2009)
(proiect multilateral de parteneriat Comenius)
Parteneri: Italia și Franța;
Au participat 6 profesori și 20 elevi

2. Optimizarea performanțelor calculatoarelor cu
ajutorul elevilor (2009-2011)
(proiect multilateral de parteneriat Comenius)
Parteneri: Germania și Polonia;
Au participat 6 profesori și 20 elevi
4. Abordări multiculturale și
inovative în domniul confecțiilor
textile (2011-2013)
(proiect de parteneriat
Leonardo da Vinci)

3. Moda în muzee (2011-2013)
(proiect multilateral de parteneriat Comenius)
Parteneri: Italia, Turcia și Finlanda;
Au participat 12 profesori și 15 elevi.
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Parteneri: Italia, Turcia, Bulgaria și
România;
Au participat 12 profesori și 15
elevi.

18. DATE DE CONTACT

LICEUL TEHNOLOGIC
„NICOLAE TECLU” COPȘA MICĂ

ADRESA: Str.Sibiului nr.61
Cod 555400, Copșa Mică
Jud. Sibiu
Tel.: 0269840147
Fax: 0269840532
e-mail: grcopsa@yahoo.com

Site de prezentare: www.gsnicolaeteclu.ro

VĂ AȘTEPTĂM!
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