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Cererea de participare la concursul de selectare 

1. Denumirea proiectului 

 

Centru de excelență pentru copii cu cerințe educaționale speciale 
 

2. Locul implementării proiectului 

Bălţi, str. T.Vladimirescu 32 b 

3. Date despre grupul de iniţiativă: 

Administraţia liceului 

Grupul de inţiativă: 

Prisacaru Natalia 

Frecăuţan Snejana 

4. Descrierea proiectului 

4.1.  Tipul proiectului 

Social  

4.2. Descrierea problemei spre soluţionarea căreia este orientat  

proiectul: 

În Republica Moldova, în procesul de modernizare a curriculumului şcolar 

un rol important îl ocupă noile tehnologii informaţionale şi comunicaţionale.  

Astfel, componența „competenţe digitale în domeniul tehnologiilor informaţionale 

şi comunicaţionale” se  regăseşte în rândul celor 10 competenţe-cheie. În acest 

sens, elevii au posibilitate să-şi îmbunătăţească cunoştinţele, coordonator fiind 

profesorul care, pe lângă metodele tradiţionale completate cu cele moderne, 

foloseşte noile tehnologii. 

În liceu avem mulți copiii dotați care sunt implicați în proiecte printre care 

proiectul  –pilot internațional DIDACTVEGA, la care elevii noștri au obținut mari 

succese,  concursuri internaționale «Русский медвежонок», «Kanguru», 

concursuri municipale etc. 

Lucrul cu copiii dotați cere diferențierea mediului de învățare (cel mai 

important) prin conținutul avansat al curriculei, folosirea de metode de învățare  

accelerată și hărți mentale, utilizarea abilităților inalte de gândire; implicarea 

tuturor inteligentelor multiple si a tuturor simturilor; învățare prin dezbatere, 

dialog, grupuri de discutie,  învățare prin experiența direct ,  („hands-on” education 

– 90% practică), învățarea holisitică, învățare prin studii de caz, rezolvarea de 

mistere și enigme, învățare experențiala si autoorganizată , de probleme practice, 

cu impact direct și asumarea unor proiecte de grup sau individuale foarte 

solicitante, care să-i stimuleze dincolo de capacitatile lor curente, etc),  

 În acest mediu copiii pot să se manifeste, să-si afirme individualitatea 

(versus educația de stat – uniformizare si ratarea mugurilor de potențial și să-și 

cunoască si să-și dezvolte potențialul uriaș.  
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 Pentru a aduce noile tehnologii mai aproape de activitățile pe care le 

realizează cu elevii, un profesor de succes ar trebui să-şi creeze o clasă „virtuală”, 

clasă care poate avea următoarele elemente: 

- tablă interactivă (conectată la internet); 

- proector, 

- calcukator; 

- televizor etc. 

La moment în liceu fac studii mai mulţi elevi și cu cerinţe educaţionale 

speciale (CES) care necesită:  

▪ dezvoltarea motoricităţii fine; 

▪  exerciţii  pentru fortificarea stării neuro-psihologice; 

▪ exerciţii de calmare a stării emoţionale; 

▪ îmbunătăţirea imaginii de sine; 

▪ dezvoltarea proceselor psihice (gândire logică, memorie, atenție) etc.  

4.3 Implicarea cetăţenilor. Care este rolul dvs.  

Echipa de implimentare, voluntarii (la solicitarea părinților și indicațiile medicilor), 

specialiștii în domeniu,  vor veni cu un program special de activităţi informative, 

educative și cognitive. 

4.4  Activităţi organizate pentru rezolvarea problemei 

În activitățile noastre vom urmări formarea de abilități pentru toată viața cu 

impact asupra dezvoltării unui viitor adult cu succes în plan social și profesional. 

Vom dezvolta gândirea de ordin superior prin dezvoltarea emoțională și socială, 

dezvoltarea autonomiei personale și a strategiilor de învățare, în același timp având 

în vedere să lucrăm integrat, implicând toate inteligețele multiple și abilitățile 

naturale ale copiilor. 

Eforturile noastre susțin fiecare copil pentru a-și cunoaște potențialul, pentru 

a se accepta ca individ prin dezvoltarea de capacități, comportamente și atitudini, 

mult mai mult decât achiziţionarea de cunoştinţe.  

4.4. 1. Lucrări de proiectare: 

Pregătirea și amenajarea sălii de excelență pentru copii cu cerințe 

educaționale speciale, materiale didactice 

4.4. 2. Lucrări de reconstrucţie 

- 

4.4.3. Procurarea  utilajului necesar, materialelor: 

Nr. Denumirea  Preţ  

1.  Tablг interactivг 83″ 16 800 lei 

2.  Proiector NEC VE281X, XGA 1024x768, 3000:1, 2800Lum, 

White, 2.3kg, 3D ready DLP 

8899 lei 

3.  Tablг școlarг magneticг monobloc verde 3000Ч1200 3 300 lei 

4.  Televizor 40'' Vesta LD40B510 (100 cm), HD(1366*768), 

100Hz, HDMI, VGA, PC-Monitor, USB  

4638 lei 

5.  Total (lei) 33637 lei 
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4.5 Rezultatul scontat 

Datorită utilizării noilor tehnologii în activități și ocupaţii vom contribui activ la: 

- educația adaptată nevoilor copiilor; 

- evitarea situațiilor de risc social în care se află un copil supradotat ce nu 

beneficiază de un program educațional adaptat nevoilor sale; 
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Anexa 1 

Tablă interactivă 83″ 

16 800 lei 

Calibrare: 2, 5, 6, 9, 16 puncte 

Conexiune: cablu de rețea obișnuit; cablu USB 

Precizie: +/- 2mm 

Rezoluție: 8192 x 8192 

Consum de energie: <5W 

Temperatura de lucru: -15°C ~ +50°C 

Suprafața totală: 1709 x 1259 x 407 mm 

Suprafața activă: 1614 x 1164 mm 

Suprafața ambalajului: 1830 x 1360 x 90 mm 

Masa brută: 32kg 

Certificate: ISO 9001, ISO14001, CE, RoHS, FCC, C-Tick 

 

Anexa 2 

Проектор NEC VE281X, XGA 1024x768, 3000:1, 2800Lum, White, 2.3kg, 3D 

ready DLP 

Цена в магазине: 8899 lei  

8699 lei 

Особенности 

Производитель:  NEC 

Технология:  DLP 

Объектив:  F=2.41 to 2.55; f=21.83 to 24 mm 

Видео разрешение: NTSC 4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM 

Размеры: 260x247x89 mm 

Размер изображения (дюйм): 33 to 300 

Минимальное поддерживаемое разрешение: XGA(1024x768) to 1600x1200 

Поддерживаемое разрешение: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200)  

Яркость: 2800 lm 

Соотношение сторон: 3:4 

Контрастность: 3000:1 

Разъёмы: VGA 15-pin D-sub, Component video using ADP-CV 1E; HDMI;Video 

1 RCA ; Audio 1 1/8 in. stereo 

Потребляемая мощность: 261W/213W/0.4W 

Уровень шума(Дб): 35 

Динамики: Da 

Вес (г): 2.3 

Дистанционное управление: Da 

Matrix.md 

Тел. 0 22 214214 
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Anexa 3 

 

Tablă școlară magnetică monobloc verde 3000×1200 

3 300 lei 

MBTYCG-002 -Tabla scolara magnetica monobloc 

Dimensiuni: 3000×1200 mm 

Culoare: verde 

Suprafata de lucru: metalo-ceramica magnetica, realizata din tabla de otel de 0.25 

mm emailata cu glazura ceramica, tabla este incasabila la socuri punctuale; 

Format:monobloc 

Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca 

Fixare: cu suruburi de perete 

Consumabile (nu sunt incluse in pret) : creta si burete 

Garantie: 5 ani 

Termen de exploatare: 25 ani 

 

Anexa 4 

 

Televizor 40'' Vesta LD40B510 (100 cm), HD(1366*768), 100Hz, HDMI, VGA, 

PC-Monitor, USB  

 




