Liceul Teoretic ”George Moroianu” Săcele
CANDIDATURA
GALA EDUMANAGER 2017
Categoria “Investiţii semnificative în baza tehnologică IT&C, reflectate în creșterea calității
educației”
Așezată în municipiul Săcele, județul Brașov, școala noastră – de interes zonal - funcționează, sub mai
multe denumiri, încă din 1873. In anii 50 ai secolului XX era considerată în presa vremii: ”prima unitate
şcolară de prestigiu din zona Săcelelor (inclusiv Întorsura şi Vama-Buzăului)”. A avut între anii 19651975 (”deceniul de aur”) profesori de înaltă ţinută intelectuală şi academică: Atanasie Papacostea, Marin
Burghelea, Rareş Marinescu etc. și absolvenți care au dezvoltat cariere prestigioase. Ţinutul celor „şapte
sate” săcelene, a dat ţării 10 academicieni. Înscrierea într-o tradiție istorică, identitară și culturală este un
punct tare al școlii, motivant în formarea continuă și obţinerea succesului.
În anul 1990, liceul a primit numele ilustrului om de carte şi diplomat săcelean George Moroianu, Rector
al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj, fost elev al școlii, promotor al
românismului în occident. Din 1969 funcționează într-o clădire nouă, cu toate dotările necesare unui
învățământ modern.
Școala trece printr-un proces complex de schimbare a strategiei şi de ancorare în dinamica societăţii
actuale, schimbare ale cărei roade au început să apară. În ultimii ani s-au făcut investiţii majore în
infrastructură şi dotări, mai ales mijloace IT, noile imperative ale Ministerului (introducerea tabletelor şi
a manualelor digitale în şcoli) impunând acest lucru, ca și noi competenţe cadrelor didactice.
Obiectivele acestei noi strategii în investiții a școlii sunt:
- facilitarea tranziţiei de la non-digital la digital în educaţie în următorii ani
- adoptarea metodelor inovative în pedagogie, în organizarea claselor ca medii informatizate de învăţare,
mai ales începerea folosirii tabletelor şi a manualelor digitale în educaţie
- formarea profesorilor în lucrul cu tabletele şi cu manualele digitale
- materiale de învățare digitale, identificare de furnizori de conținut digital, instrumente și aplicații
- comunicarea și colaborarea cu parteneri interni și externi pentru a ține pasul cu progresul
- aplicarea de bune-practici din alte sisteme de învăţământ.
Parte din obiective s-au atins prin formarea cadrelor didactice și de conducere prin participarea la cursuri
de formare (mai ales internaționale, în cadrul proiectului Erasmus + KA1).
Atingerea obiectivelor este condiționată de asigurarea bazei materiale, a cărei dezvoltare este urmărită în
mod continuu, cum se poate observa mai jos din extrasul de contabilitate.
Dotări realizate din bugetul local-Primaria Săcele – 2017, pentru un nou laborator de informatică
Calculator Office ASKMX17B cu monitor LED Philips

28 bc.

69838,72 lei

Calculator Office Small MX

1 bc.

2815,54 lei

Videoproiector BENQ M852

6 bc.

11851,51 lei

Videoproiector BENQ MS531

4 bc.

6968,64 lei

Soundbar Philips HTL118 pt.videoproiector

6 bc.

2713,00 lei

Soundbar Blaupunkt, Bluetooth pt.videoproiector

9 bc.

4112,64 lei
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Kit suport videoproiector cu ecran de proiectie

11 bc.

11781,00 lei

1 bc.

675,92 lei

Masa pt.calculator

28 bc.

4928,00 lei

Scaun elev

28 bc.

2352,00 lei

Dulap material didactic

2 bc.

1000,00 lei

Rafturi

4 bc.

4020,00 lei

Catedra

3 bc.

1440,00 lei

Banca individuala elev

60 bc.

12600,00 lei

Scaun elev

60 bc.

5040,00 lei

Antena Ubiquiti AP

Total: 142.136,97 lei
2016
Videoproiector BENQ MS527

7 bc.

11006,40 lei

12 bc.

7645,20 lei

Kit suport videoproiector cu ecran de proiectie

7 bc.

6252,00 lei

Multifunctional Canon MCF

2 bc.

4377,60 lei

Calculator Ask Office Win10Pro

2 bc.

5044,80 lei

Laptop Office HB2016

2 bc.

4288,80 lei

Banca individuala elev

56 bc.

10080,00 lei

Scaun elev

56 bc.

5152,00 lei

Dulap material didactic

3 bc.

2680,00 lei

Rafturi

4 bc.

1720,00 lei

Catedra

5 bc.

200,00 lei

25 bc.

6750,00 lei

2 bc.

1564,79 lei

Soundbar Philips HTL118 pt.videoproiector

Banca cu scaun
Tabla magnetica alba 5S

Total: 66.761,59 lei
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Un program susținut de strângere de fonduri și donații a asigurat: o donație din partea Pentalog Romania
S.R.L. de 20 de calculatoare cu licențe pentru dotarea claselor din învățământul primar, 8 în clase și 12
într-un laborator special amenajat.
Școala a asigurat majorității cadrelor didactice câte un laptop.
Cancelariile din fiecare corp de clădire sunt dotate cu calculatoare pentru profesori, conectate la internet
și multifuncționale.
Fiecare sală de clasă are videoproiector și acces la internet.
În școală există:
– 1 laborator IT pentru liceu - Sală acreditată ECDL cu 29 de calculatoare, videoproiector cu sistem
audio, multifuncțională, conectare internet
-1 laborator IT pentru gimnaziu cu 27 de calculatoare, videoproiector cu sistem audio, conectare internet
-1 laborator IT cu 12 calculatoare pentru învățământul primar, conectare internet
Școala este centru acreditat ECDL.
Activitatea ECDL presupune obținerea anuală a licenței de funcționare, pe baza numarului de candidati
inscriși anual, a numărului de module susținute și a permiselor obținute. Certificarea ECDL pentru elevi
prezintă, pe lângă dobândirea competențelor IT ce pot fi echivalate cu examenul de competențe digitale
de la bacalaureat, oportunitatea integrării mai rapide pe piața muncii avănd un certificat recunoscut la
nivel internațional. Pentru cadrele didactice, certificarea ECDL reprezintă o activitate de perfecționare,
care se transpune în credite transferabile (20-25 credite), dar principalul beneficiu al programului constă
în realizarea actului educativ intr-o manieră adaptată atât tehnologiei moderne, cât și nevoii de cunoaștere
a tinerei generații.
Din martie 2016 am intrat în anul VI de acreditare ECDL, acreditarea acordându-se pe perioada unui an
de zile, pe baza activității din anul precedent (minim 50 candidați înscriși, detinerea unei săli de testare
acreditate, minim 2 cadre didactice acreditate ca examinatori)
Întocmit,
Profesor, Codrea Mihaela-Carmen
Se certifică exactitatea datelor,
DIRECTOR
Prof. Gheorghe MUNTEANU
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