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”O educație bună este izvorul întregului bine în lume.”
Immanuel Kant

Şcoala Gimnazială "George Coşbuc" este amplasată în cartierul Tudor Vladimirescu, strada
Moldovei nr. 30, funcţionând în această locație din anul 1969, când a fost mutată din clădirea Şcolii
Ajutătoare Nr.1 (actualmente Școala de educație incluzivă Nr. 1) de pe Bul. 1 Decembrie 1918 nr. 84
unde funcţiona din anul 1956. Cunoscută sub numele de Şcoala Generală nr. 3 până în anul 2003,
Şcoala Gimnazială "George Coşbuc" se încadrează firesc în istoria învăţământului mureşean.
Cu un corp profesoral bine pregătit, Şcoala Şcoala Gimnazială "George Coşbuc" a reuşit de-a lungul
anilor să dea promoţii de elevii a căror carieră face cinste şcolii în care s-au format. Chiar dacă în
prezent şcoala este în proces de înnoire în ceea ce priveşte încadrarea personalului didactic, ea
continuă pe aceeaşi linie a profesionalismului în muncă şi a dăruirii faţă de generaţiile de elevi care îi
calcă pragul. Începând din anul școlar 2013-2014 școala are ca structură Grădiniţa ”Codrişor”.
Oferta educaţională a şcolii trebuie să răspundă necesităţii de educaţie a comunităţii locale în cadrul
căreia ne desfăşurăm activitatea. În mod concret aceasta înseamnă capacitatea instituţiei de a dezvolta
parteneriate cu diverşi factori ai comunităţii şi diverse instituţii.
Reducerea numărului de elevi la nivel naţional şi municipal este un element critic care trebuie luat în
calcul la proiectarea ofertei manageriale. Această scădere trebuie să fie compensată prin creşterea

calităţii actului educativ, prin asigurarea unui climat sigur și liniștit cât şi prin derularea de programe de
dezvoltare instituţională şi de formare continuă pentru ca oferta şcolară să fie cât mai atractivă în
condiţiile concurenţei dintre cele patru şcoli generale din cartierul "Tudor Vladimirescu”.
Pregătirea elevilor este realizată de un colectiv format din 60 de cadre didactice distribuite astfel:
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Mențiune: dintre cele trei cadre didactice cu doctorat,un cadru este cu definitivat,
unul are gradul didactic II, iar celălalt gradul didactic I

MISIUNEA NOASTRĂ
Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Târgu Mureș promovează o educație de calitate, prin
dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale.
Fiecare elev va beneficia de șansa dezvoltării unei personalități armonioase, autonome și creative, în
vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educație și ca bun cetățean european, care să se
adapteze ușor la cerințele societății moderne în permanență mișcare și schimbare , prin efortul și
implicarea pozitivă a beneficiarilor direcți și a personalului școlii. Misiunea noastrăreiese nu numai
din viziunea grupului de interes, ci și din nevoile educaționale ale comunității, ținând cont de
resursele existente.
Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simți competent în a deține și a utiliza informația,
deschis spre schimbare și spre înțelegerea și respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăți
democratice, prin încurajarea inițiativei individuale și a
inovației didactice și oferirea de oportunități concrete pentru dezvoltarea individuală a fiecăruia.

Vom elabora strategii diferențiate menite să faciliteze procesul de învățare pentru toți elevii, indiferent
de nivelul intelectual, de apatenența etnică, religioasă sau de altă natură, prin oferirea de șanse
egale și promovarea educației pentru toți.

VIZIUNEA
Creșterea calității educației prin promovarea valorilor europene într-un parteneriat deschis, cu
implicarea efectivă și responsabilă a tuturor partenerilor sociali.
---------------- O ---------------Pornind din această MISIUNE și VIZIUNE, care stă la baza principiilor noastre educative, dorim, ca
elevii noștri să beneficieze de o educație modernă pentru viitor.
De aceea dorim să îmbunătățim și să modernizăm condițiile de învățare în laboratorul nostru de
informatică, care în momentul actual arată astfel:

Menționez, că sala nu a fost modernizată, geamurile sunt vechi, nu se închid, recent s-a făcut un
studiu cu o ofertă de preț pentru renovarea sălii. Atașez extrasul de pe ofertă care vizează numai sala
de informatică.

Aici ar mai trebui achiziționarea a aproximativ 25-30 mese și scaune pentru amenajarea sălii.

Mese pentru calculatoare :

Scaune pentru canculatoare elevi:

După renovarea sălii, dorim să achiziționăm aproximativ următoarea aparatură educativă:
1. Calculatoare all in one 15 buc

2. Ladă de nisip cu Realitate Augmentată:

Prețul este într-adevăr unul
mult prea mare, dar dacă
construim bucată cu bucată
putem să ne încadrăm
aproximativ în 8500 ron,
în loc de aprox 25000 ron,
cum se observă aici.

https://www.youtube.com/watch?v=bA4uvkAStPc

3. Roboți educaționali programabili

4. Kit educațional Solar Robot - 10 buc

5. Imprimantă 3D plus consumabile

6. Ochelari VR stand alone - 10 buc

7. Multifuncțională color plus toner rezervă - 1 bucată

8. Softuri educaționale pentru tehnica VR din domenii diferite
https://www.filamentgames.com/blog/5-excellent-educational-games-for-the-oculus-quest/

După o analiză cu aproximație a prețurilor (atașate și în pozele din proiect) am ajuns la concluzia
că investiția ar fi următoarea:
- renovarea sălii : 48.000 ron
- mese calculator: 10.530 ron
- scaune calculator: 2.400 ron
- sistem all in one calculatoare 15 buc: 45000
- AR sandbox: 25.000 ron
- Roboți educaționali programabili: 1.190 ron
- Kit educațional Solar Robot - 15 buc : 1.500 ron
- Imprimantă 3D plus consumabile: 13.000 ron
- Ochelari VR stand alone - 15 buc: 43.500
- Multifuncțională color plus toner rezervă - 1 bucată: 2.600 ron
- Softuri educaționale pentru tehnica VR din domenii diferite: 1.000 ron

TOTAL CHELTUIELI: 193.720 ron

În speranța de a reuși să realizăm pentru actualii și viitorii noștri elevi un mediu performant de
învățare, înaintez acest proiect în calitate de profesor și director adjunct al școlii,
Vágási Zsuzsa

Tîrgu Mureș, 22 ianuarie 2022

