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Nr. 2/12.01.2021 

 

STRATEGIA DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAȚIONALE A 

ȘCOLII POSTLICEALE ”HENRI COANDĂ” CÂMPENI 

 
 

”CALITATEA NU E UN PROCES, E O STARE DE SPIRIT!” 
J.M.Juran 

 

Oferta educațională a Şcolii Postliceale ,,Henri Coandă,, Câmpeni, promovează 

imaginea școlii  la nivelul comunității locale şi naţionale, în rândul elevilor și a părinților 

prin următoarele aspecte: 

1- Promovarea școlii  printr-un marketing educațional în care respectarea principiilor 

educației  să fie prioritară; 

2- Realizarea unor activități de informare despre integrarea si progresul elevilor, despre 

politicile educaționale, despre resursele educaționale folosite. 

Oferta educațională a Şcolii Postliceale ,,Henri Coandă,, Câmpeni este definite în 

funcţie de : 

 Resursele umane (pregătirea personalului), resurse materiale şi financiare; 

 Interesele comunităţii locale 

     Dezvoltarea unei culturi organizaționale  și  folosirea unor modalități ca de exemplu: 

utilizarea mesajelor de întâmpinare afișate (postere, afise), afișarea viziunii și misiunii 

școlii, a ţintelor,  tratarea echitabilă a tuturor elevilor indiferent de etnie, nivel socio-

economic, de către toți angajații instituției, pentru crearea unei atmosfere în care nimeni 

nu este subestimat,  prin celebrarea succeselor împreună; scrierea unor programe și 

proiecte educaționale în domeniul educației,   încurajarea imaginării și implementării 

unor activități în care se pot implica toți elevii. 

     Serviciile educaționale oferite de Şcoala Postliceală ,,Henri Coandă,, Câmpeni care 

fac obiectul acestei descrieri se referă la organizarea învățământului postliceal beneficiind 

de cadre didactice calificate de contractelor de colaborare încheiate cu instituții și agenți 

economici şi o infrastructură adecvată. 

Certificatele de competenţă profesionale dobândite sunt recunoscute în 
UE şi absolvenţii se pot angaja în spitale şi clinici de stat/private, în centre de 
îngrijire vârstnici, cabinete de medicină dentară, de medicină de familie, etc. 
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 La nivelul unităţii de învăţământ, sunt şcolarizaţi elevi în specializările: Asistent 

medical generalist, acreditat prin OMENCS nr. 6180/22.12.2016 şi Asistent medical de 

farmacie, autorizat MECTS nr. 5679/10.09.2012. 

 Oferta educaţională este adecvată la diagnoza contextului socio-economic şi 

cultural în care funcţionează şcoala, la PAS-ul şcolii, la PO, la resursa umană şi materială 

a şcolii. 

Nevoia unor specialităţi cu competenţe în domeniul Sănătăţii şi asistenţei 

pedagogice, cât şi cererea de calificare a forţei de muncă în specializările Asistent 

medical generalist şi Asistent medical de farmacie a dus la elaborarea de către Şcoala 

Postliceală „Henri Coandă” Câmpeni a ofertei educative. 

Lansarea ofertei educaţionale nivel postliceal pentru anul şcolar 2022-2023 este 

bazată pe studii continue asupra pieţei muncii, nevoilor de dezvoltare locală cuprinse în 

PLAI şi PRAI, studiile realizate atât de instituţia noastră, cât şi de alte organizaţii, 

concluziile acestora fiind materializate în necesitatea dezvoltării domeniului Sănătate şi 

asistenţă pedagogică, nivel 5. 

Prin hotarârea Consiliului Director al fundaţiei s-a aprobat oferta şcolară pentru 

NIVEL POSTLICEAL cu specializările: 

- ASISTENT MEDICAL GENERALIST, 28 elevi 

- ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE, 28 elevi, cu predare în limba româna. 

ŞCOALA POSTLICEALĂ „HENRI COANDĂ” CÂMPENI utilizează 

curriculum avizat de Ministerul Educaţiei la cerinţele U.E.  

OMEN nr. 3499/29.03.2018 pentru Asistent medical 

generalist  

OMEC nr. 5042/27.09.2005 pentru Asistent medical de 

farmacie 

De aceea, ŞCOALA POSTLICEALĂ „HENRI COANDĂ” CÂMPENI este în 

măsură să pregătească specialişti de nivel european în domeniul Sănătate şi asistenţă 

pedagogică. 
În anul şcolar 2021-2022 ŞCOALĂ POSTLICEALĂ „HENRI COANDĂ” 

CÂMPENI face înscrieri pentru specializările/calificările aprobate de Consiliul Director 

al Fundaţiei în perioada 11.07.2021 – 31.08.2021. 

NIVEL POSTLICEAL, cu predare în limba română. 

- ASISTENT MEDICAL GENERALIST, 

- ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE. 

Durata studiilor: - 3 ani, curs de zi nivel postliceal. 

Programul școlii 
Activităţile didactice în cadrul şcolii se desfăşoară într-un singur schimb, de luni până 

vineri, între orele 15.00-21.50 

Condiţii  de  înscriere:  

- se pot înscrie absolvenţi de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, pentru 

nivelul postliceal, în condiţiile legii. 
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Oportunităţi de plasament: 

-ASISTENT MEDICAL GENERALIST şi ASISTENT MEDICAL DE 

FARMACIE în reţeaua sanitară din Câmpeni şi judeţ; 

- dezvoltarea iniţiativei particulare în domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică; 

- angajarea în ţară şi în ţări ale U.E. 

 

 Dorim o viziune dinamică, ştiinţifică, pragmatic, şcoala s-a axat pe un învăţământ 

de calitate, raportându-se la următoarele domenii: 

    

 Curriculum: 

- obținerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv-educativ; 

- stimularea performanțelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalității elevilor, 

formarea capacității intelectuale, stimularea motivației învățării, asimilarea tehnicilor de 

muncă intelectuală, educația în sprijinul valorilor societății noastre. 

 Resurse umane: 

 Școala are cadre didactice calificate, cu experiență în domeniul sanitar, medici și 

asistenți medicali cunoscuți în comunitate. 

 Resurse material-financiare: 

Școala noastră dispune de săli de clasă moderne, unele dotate cu mobilier nou, 

cabinet de informatică, laborator de nursing, o bibliotecă ce are un fond de carte 

impresionant,  materiale didactice diverse, grupuri sanitare în interiorul instituției. 

În prezent școala este dotată cu centrale termice proprii și a fost utilată modern, 

pentru ca mediul educațional în care își desfășoară activitatea elevii și cadrele didactice 

din această școală să fie cât mai propice pentru un învățământ de calitate, să fie cât mai 

atrăgător pentru elevi şi părinți, cât şi pentru cadrele didactice. 

Școala dispune de bibliotecă virtuală la care au acces cadrele didactice și elevii, 

unde au fost încărcate materiale suport video și text pentru domeniul Sănătate și asistență 

pedagogică. 

Astfel se vor putea pune în valoare atât baza materială a școlii cât și resursele 

umane, ceea ce va duce la creșterea prestigiului școlii în comunitatea locală. 

 Oferta extracurriculară 

1. Extinderea activităţilor instructive-educative în spaţiul extraşcolar; 

2. Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și 

obținerea performanței; 

3. Organizarea de excursii tematice; 
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4. Organizarea de concursuri nivel local şi national prin reţeaua şcolilor Henri 

Coandă; 

5. Organizarea unor activități cultural- artistice, cu tematică din domeniul sănătate şi 

asistenţa socială 

6. Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate; 

7. Participarea elevilor la activităţi de voluntariat: donare de sânge, vizite la centre 

de îngrijire vârstnici şi centre de plasament, voluntariat ISU- Inspectoratul 

General pentru Situații de Urgență  

  Conținutul plăcut, interesant și atractiv al diverselor tipuri și forme de activități 

desfășurate în școală cu tematică din domeniul sănătătii determină participarea tot mai 

numeroasă a elevilor să-și manifeste aptitudinile şi abilităţile în diferite domenii de 

activitate și să-și pună în practică propriile lor inițiative și proiecte sub îndrumarea 

profesorilor. 

     În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spațiul aplicativ care permite 

transferul și aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de 

învățământ, domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică. 

Prin formele sale specifice, activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează 

implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului 

și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între 

componenta cognitivă și cea comportamentală. 

        

     Relaţii comunitare:                            
Şcoala a încheiat Contracte/Parteneriate pentru desfășurarea învățământului 

clinic cu instituţii din domeniul sănatate şi asistenta pedagogica, cu ONG-uri, ISU-Alba. 

Urmărim astfel, creșterea prestigiului școlii prin colaborarea cu parteneri direct interesați: 

școli postliceale sanitare, licee și colegii din județ și din țară, unități spitalicești și 

farmacii. 

Relații de colaborare 
     Școala a depus toate eforturile pentru a dezvolta legături puternice cu instituţii 

comunitare, astfel încât să creeze o reţea în cadrul căreia atât şcoala, cât şi comunitatea se 

bucură de colaborarea stabilită. 

Colaboratorii noștri: 

 Spitalul Orăşenesc Câmpeni 

 Spitalul Orăşănesc ,, DR. Alexandru Borza,, Abrud 

 Farmacia ,,EURO FARM,, Câmpeni 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Câmpeni 

 Inspectoratul Scolar Judetean Alba 

 Fundaţia Cultural Umanitară ,, Henri Coandă,, Oradea 

 Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni 

 Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie Alba-Iulia 

 Scoala Postliceală de afaceri, Alba-Iulia 
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 Modalități de promovare a ofertei educaționale 

     Promovarea ofertei educationale reprezinta o prioritate pentru conducerea Scolii 

Postliceale ,,Henri Coandă,, aceasta apelând la modalităţi de informare accesibile şi 

eficiente, platforma www.univ-henricoanda.ro, târguri ofertelor educaţionale, mass-

media. 

 

 Obiective specifice pentru promovarea ofertei educaționale:  

1. Informarea publicului/comunității cu privire la activitatea și rezultatele unității; 

2. Realizarea planului de școlarizare propus. 

Strategia de promovare a fost construită pe două direcții, si anume: 

A) promovare indirectă, prin intermediul Internetului, popularizarea exemplelor de 

bună practică, activităților școlii pe situl unității, pe pagina de Facebook, pe 

Instagram, prin intermediul pliantelor. 

B) promovarea directă, prin participarea la Târgul Școlilor, prin organizarea unui 

turneu publicitar, prin majoritatea liceelor și colegiilor din localitate și din zonele 

limitrofe și prin unitățile sanitare. 

Pentru ca ambele direcții de promovare să se desfășoare în condiții de calitate si să se 

supună celor mai exigente cerințe profesionale am dezvoltat o campanie specială de 

concepere și editare a materialelor promoționale: pliante, materiale video de prezentare a 

unității. 

 

mailto:univ-henricoanda.ro
mailto:univ-henricoanda.ro

