RAPORT INTERMEDIAR ASUPRA MODULUI DE
IMPLEMENTARE
A PROIECTULUI „SPAȚIUL – ULTIMA FRONTIERĂ”
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, VASLUI
ASOCIAȚIA HYPERION VASLUI
28 OCTOMBRIE 2020

Activitatea 1 – Pregătirea
(01.09.2020 – 01.10.2020)

implementării

proiectului

Observații: activitatea s-a desfășurat conform planificării, nu
au existat probleme. Toate documentele au circulat pe mail,
au fost semnate de ambele părți la termenele convenite. În
ziua de 24 septembrie, începând cu ora 12:15, am participat
la o videoconferință cu d-na Doris Cojocariu.
Activitatea 2
08.10.2020)

–

Organizarea

spațiului

(01.10.2020

–

Observații: Consiliul de Administrație al școlii a decis ca sala
unde va funcționa clubul să fie sala 11, etaj I. Au fost înlocuite
băncile vechi cu unele noi, utile activității de construcție.
Spațiul a fost dotat și cu un laptop.
Activitatea 3
22.10.2020)

–

Realizarea

achizițiilor

(08.10.2020

–

Observații: Au fost achiziționate până în prezent următoarele produse din proiect: telescop
SkyWatcher – 1 bucată, seturi roboți Lego WeDo 2.0 – 20 bucăți, roboți Arduino – 5 bucăți. În
prezent ne ocupăm de sistemul fotovoltaic.
Probleme apărute: seturile de roboți Lego nu conțin și tabletele cu ajutorul cărora să facem
programarea și comunicarea cu roboții, de aceea va trebui să identific aproximativ 7000 lei
pentru achiziționarea acestora. Dacă achizițiile din proiect îmi permit economii între 0 și 7000
lei, voi folosi banii de la proiect. Dacă nu apar economii, vom aplica pe apelul 2 al acestui
proiect
https://mfe.gov.ro/calendar/e-educatie-apelul-2-dedicat-tabletelor-scolare-siechipamentelor-dispozitivelor-it-pentru-activitatea-didactica/ și vom completa cu tabletele
necesare.
Achiziția, montajul și punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic prins în bugetul proiectului
depășesc cu mult estimările de cost făcute de noi cu o sumă care variază între 5000 și 7000 lei.
Pentru completarea sumei vom face demersuri către ordonatorul de credite și/sau asociația
Hyperion.

Activitatea 4 – Pregătirea activităților
clubului (22.10.2020 – 01.02.2021)
Observații: La acest moment suntem
în căutare de furnizori de formare
pentru
domeniul
robotică
și
astronomie. Se formează echipa care
va
concepe
programa
pentru
disciplina opțională „Spațiul – ultima
frontieră”.

Întocmit,
Prof. Mîndru Cătălin – Emil, coordonator proiect

