GALA EDUMANAGER 2016
Categoria “Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene”
Liceul Teoretic “George Moroianu”, Săcele
Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+
•
•
•
•
•

Titlu proiect: Learning for tomorrow
Ref.: 2015-1-RO01-KA101-014253
Perioada: 1.06.2015- 31.05.2017
Beneficiar: Liceul Teoretic “George Moroianu”, Săcele
Buget: 32 150 euro

OBIECTIV GENERAL atins prin derularea acestui proiect şi valorificarea rezultatelor sale, ridicarea calităţii
(relevanţa şi adecvarea) educaţiei oferite de școală, pe trei direcţii principale (care se regăsesc în European
Development Plan al școlii):
I. Internaţionalizarea experienţei
II. Inovare didactică şi facilitarea tranziţiei de la non-digital la digital în educaţie
III. Planificarea carierei, orientarea şcolară şi profesională a elevilor
12 cadre didactice şi de conducere au participat deja, în anul școlar 2015-2016, la cursuri furnizate de instituţii
europene recunoscute pentru experienţa şi calitatea activităţii lor:
1. “How to make your school more international”, Reunion http://www.euneoscourses.eu/?p=120
2. „Best Practices Benchmarking”, Helsinki - Finlanda http://www.euneoscourses.eu/?p=147
3. „Tap-Swipe-Pinch. Tablets changing the ways to teach and learn”, Barcelona - Spania
http://www.euneoscourses.eu/?p=79
4. „Identify the Hidden Talent in Your Classroom”, Palermo - Italia
http://issuu.com/doreaeducationalinstitute/docs/courses_descriptions_and_agendas_do/1
5. “How to stimulate the entrepreneurial attitude for a better integration into the labour market”,
Olanda http://www.quartermediation.eu/erasmus-plus-courses/courses-for-school-staff-comenius/listof-courses/
6. „Intercultural and Communication Skills”, Malta http://www.etimalta.com/course/intercultural-andcommunication-skills-course/#Course-details
Activităţile de DISEMINARE realizate în urma participării la cursurile de formare au inclus
1: Prezentare în cadrul Consiliului profesoral
2: Workshopuri în cadrul comisiilor metodice, formarea celorlalte cadre didactice și aplicarea la clasă
3: Prezentări în cadrul cercurilor pedagogice zonale şi judeţene
4: Scrierea de articole pentru diferite publicaţii, site-uri şi comunităţi on-line
(https://www.facebook.com/learning.for.tomorrow.2015/?fref=ts) , de interes local/regional/naţional/
internaţional (inclusiv eTwinning)
5: Participarea la conferinţe/seminarii/emisiuni de specialitate
REZULTATELE deja obţinute și măsurate la începutul anului școlar 2016-2017:
 calitative
- îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice
- stimularea în formarea continuă şi inovarea didactică (studiu şi participarea la cursuri, seminarii, conferinţe)
- îmbunătăţirea culturii organizaţionale în privinţa comunicării şi a muncii în echipă
- îmbunătăţirea activităţii şi creşterea performanţei cabinetului de consiliere şcolară (calitatea consilierii)
- creşterea motivării elevilor în învăţare şi atingerea performanţei
- creşterea nivelului de satisfacţie a părinţilor, a elevilor şi a întregii comunităţi faţă de educaţia oferită de şcoală
 cantitative
- 1plan de internationalizare a şcolii şi strategii implementate pentru consolidarea dimensiunii internaţionale a
curriculum-ului la mai multe discipline

- 1 proiect online: ”EUMIND – THEATRE - Europe meets India” http://eumindtheatre4.weebly.com/
- propuneri de proiecte aplicative pe eTwinning
Schoolovision 2016 https://twinspace.etwinning.net/14029/home (2015-2016)
E(Twin) – ARTmania https://twinspace.etwinning.net/10799/home (2015-2016)
- 1 plan de inovare didactică, pentru următorii 2 ani, 12 activităţi de formare a celorlalte cadre didactice din
şcoală pentru învăţarea digitală
- creşterea cu 20% a nr. de discipline/ore la care se folosesc tablete şi alte instrumente de învăţare digitală
- creşterea nr. de colaborări cu parteneri externi
- 3 noi metode de testare/intervievare/cunoaştere a elevilor/ creşterea nr. de elevi testaţi/ a nr. elevi consiliaţi în
carieră în cadrul cabinetului psihologic
- discipline opționale noi;
- îmbunătățirea substanțială a comunicării în limba engleză la elevi
- îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, urmare a creșterii motivației elevilor și a schimbării strategiilor didactice
(promovabilitate la examene naţionale, rata mediocrităţii în scădere, premii şi participări la concursuri,
festivaluri, simpozioane, proiecte)
- articole publicate, participări la simpozioane, emisiuni, număr de vizitatori ai paginilor on-line în creștere
Urmare a derulării proiectului, baza materială a instituției noastre a fost îmbunătățită considerabil, prin achiziții
tehnologice performante care să asigure reușita actului didactic și atingerea obiectivelor.
În anul școlar 2015-2016 am reușit prin finanțări din partea ministerului de resort, dar și a comunității locale
sau prin sponsorizări să intensificăm ritmul achizițiilor ajungând să deținem :
•
Cabinete de informatică performante, câte unul în fiecare corp de clădire (4)
•
Sală de testare acreditată ECDL
•
Computere, peste 90; Laptop-uri 35; Notebook-uri 25; Smartboard-uri 2;
•
Proiectoare fixe/mobile 15;
•
Copiatoare(7); faxuri (2).
În concluzie, proiectul a contribuit la creşterea calităţii, a relevanţei şi a utilităţii educaţiei oferite de şcoală
pentru nevoile prezente şi viitoare ale tinerilor, contribuind la îndeplinirea cu succes a misiunii ei, formulată
astfel: „de a pregăti elevii pentru a deveni cetăţeni autonomi, responsabili, capabili să decidă asupra viitorului
lor şi pentru a putea trăi şi munci cu succes oriunde în lume”.
Se certifică exactitatea datelor
DIRECTOR, Prof. Gheorghe Munteanu

