
  

 

Titlul Proiectului: “Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 
infrastructurii educaționale a Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva” 

 

1. Date de identificare a Proiectului 

Cod SMIS: 11101 

Nr. de înregistrare contract: 718 / 28 MAI 2010 

Dată începere: 29 MAI 2010 

Valoarea totală proiect: 3,053,456.89 LEI 

 

2. Detalii Proiect 

2.1. Obiective 

îmbunătățirea calității procesului educațional în cadrul Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi", creșterea 

participării populației școlare la un proces educațional de înaltă performanță prin care să se asigure 

resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile - echilibrată teritorial în 

Regiunea Vest. 

 

2.2. Rezultate 

- Reabilitarea spațiilor destinate procesului educațional, reducerea costurilor cu energia termică 
prin îmbunătățirea clasei energetice a clădirilor 

- Facilități pentru orele de educație fizică prin sala de sport renovată, funcțională, adecvată 
capacității unității de învățământ care deservește întreaga unitate școlară - de aceasta 
beneficiind toți elevii liceului. Sunt prevăzute dotări cu echipamente didactice aferente 
activităților de educație fizică. 

- Îmbunătățirea gradului de dotare cu echipamente TIC destinate procesului educațional. Astfel 
prin acest proiect laboratoarele liceului vor beneficia de o dotare completă cu echipamentele 
TIC necesare, în timp ce elevii cazați la internatul liceului, care majoritatea provin din mediul 
rural, (în medie 206 elevi) vor avea asigurate facilități de accesare a internetului în afara orelor 
de curs. Prin aceasta se va putea asigura o accesibilitate a elevilor la TIC și activități educative 
informatizate corespunzător standardelor europene. 

- Dotările cu calculatoare necesare pentru extinderea rețelei de INTERNET din școală și 
creșterea frecvenței medii a utilizării calculatoarelor, respectiv a accesării Internetului de către 
elevi în scop educațional. Lucrările de reabilitare a instalațiilor vor asigura și infrastructura 
necesară conectării noilor calculatoare la internet. 

- Dotările necesare utilizării softurilor educaționale de către toți profesorii în procesul didactic 
(laptopuri care asigură mobilitate în funcție de nevoi), o parte a softurilor educaționale existând 
(unele sunt gratuite) și în același timp fiind incluse în planuri de achiziții ale școlii. 

 


