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MOTTO: 

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

VIZIUNEA ȘCOLII 

 

  

Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Câmpeni este un furnizor al serviciilor 

educaționale de calitate în cadrul formal al ”organizației care învață”, înscriindu-se prin 

rezultatele obținute în procesul dinamic al dezvoltării comunității, al satisfacerii 

nevoilor beneficiarilor direcți și indirecți, ai stakeholderilor. 

 

 

    

 

MISIUNEA ȘCOLII 

 

Misiunea şcolii este de a promova cultura calității și a asigura în condițiile 

egalității de șanse, a diversității, formarea și dezvoltarea beneficiarilor, în vederea 

inserției sociale și profesionale eficiente.  

Programele de formare și profesionalizare  oferite sunt un răspuns instituțional 

adecvat la solicitările mediului extern, ale comunității, ale  beneficiarilor direcți și 

indirecți, astfel că în comunitatea școlară starea de bine este un cuvânt cheie.  

Demersul paideutic realizat are în vedere valorizarea dimensiuni europene și 

internaționale, a diversității interculturale,  precum și configurarea unor proiecte de 

învățare pentru elevii capabili de performanțe înalte, respectiv pentru cei care au nevoie 

de sprijin. 

Calitatea serviciilor educaționale este un deziderat pentru întreg corpul didactic 

al unității de învățământ și este susținută de politicile interne ale școlii și de 

managementul participativ, înalt stimulativ pentru dezvoltarea fiecărui actor din 

comunitatea școlară. 

Școala asigură formarea competențele profesionale necesare intregării 

profesionale a absolvențílor, premise ale unor proiecte de viață de succes. 

 

 

 

 

  

 



ȚINTE 

STRATEGICE 

OBIECTIVE PRIORITARE PENTRU REALIZAREA ȚINTELOR 

PROPUSE: 

 

Implementarea 

unui management 

de contingență 

eficient, înalt 

stimulativ pentru 

dezvoltarea 

organizației 

școlare 

 

1. Asigurarea organizării și funcționării structurilor interne din unitatea 

de învățământ astfel încât să genereze rezultate pozitive;  

2. .Monitorizarea şi evaluarea activității structurilor interne din cadrul 

organizației școlare.în raport cu cele patru domenii funcționale;  

3. Revizuirea sistemului de comunicare instituțională internă și externă; 

4. Implementarea, dezvoltarea şi monitorizarea sistemului de 

management al calităţii; identificarea activităților procedurabile și 

reactualizarea procedurilor specifice învățământului online și fizic. 

5. Dezvoltarea sistemului informațional. 

6. Asigurarea resursei umane de caliate, cu un profil de formare și 

dezvoltare adecvat;  

7. Promovarea unei culturi organizaționale care susține utilizarea tuturor 

instrumentelor autoevaluării instituționale. 

8. Realizarea Platformei de management integrat la nivelul școlilor  din 

rețea; 

 

 

Modernizarea și 

dezvoltarea graduală a 

bazei materiale a școlii 

în vederea promovării 

unui învățământ 

modern, cu accent pe 

competențe digitale. 

 

  

1. Dezvoltarea bazei de material didactic necesar, de către conducerea 

școlii și cadre didactice, în activitatea de predare (instrumentar 

medical, materiale video, suporturi de curs, fișe de lucru etc.); 

2. Asigurarea  echipamentelor informatice pentru cadrele didactice, în 

vederea acoperirii cu mijloace IT de predare necesare învățământului 

fizic și online; 

3. Dezvoltarea proiectului Biblioteca online pentru actorii comunității 

școlare; 

4. Identificarea noilor surse de finanţare şi a  partenerilor care pot 

participa la dezvoltarea infrastructurii și logisticii școlii, cu 10% mai 

mult decât în anul şcolar precedent. 

5. Dotarea laboratoarelor/cabinetelor școlii în vederea asigurării 

desfășurării în condiții optime a activității practice. 

 

 

Promovarea  

parteneriatelor 

constructive și 

sustenabile cu 

beneficiarii indirecți, 

cu  stakeholderii, în 

vederea susținerii 

politicilor școlii. 

1. Identificarea partenerilor potențiali din comunitate pentru extinderea 

pregătirii practice (unități spitalicești, cabinete medicale private, 

centre de îngrijiri paliative, centre de permanență, cabinete de medici 

de familie, laboratoare de analize medicale, centre de recuperare și 

fizioterapie etc.); 

2. Identificarea ONG-urilor și fundațiilor cu obiect de activitate 

asistența socială, pentru implicarea elevilor școlii în derularea 

activităților sociale și de voluntariat; 

3. Elaborarea sau implementarea unor proiecte cu finanțare externă; 

 

Asigurarea 

dimensiunii calitative 

a demersului 

educațional prin 

creșterea rezultatelor 

școlare și stimularea 

participării școlare și 

extrașcolare 

1.Crearea unei mediu educational care să favorizeze calitatea învăţării și 

starea de bine a actorilor comunității școlare în unitatea de învățământ; 

2.Asigurarea siguranţei, protecţiei, securităţii și a accesului la serviciile 

medicale. 

3.Derularea unor programe de activități extracurriculare diverse,cu 

potențial în formarea competențelor cheie și cu implicarea activă a 

elevilor; 

4.Organizarea activităților de sprijin a învățării elevilor pentru obținerea 

celor mai bune rezultate la examenele de certificare a competențelor; 



5.Participarea echipelor de elevi la activități competitive,Concursuri 

CAEN; 

6.Îmbunătăţirea rezultatelor şi performanţelor beneficiarilor direcţi ai 

educaţiei, cu 15% în raport cu situaţia anului şcolar precedent, prin 

aplicarea metodei manageriale managementul pe bază de produs; 

7.Îmbunătăţirea participării la procesul de predare-învăţare în vederea 

atingerii obiectivelor de evaluare eficace a programelor de învăţare. 

8.Susținerea financiară, prin burse sociale și de merit, a elevilor din 

medii defavorizate și capabili de performanță. 

9.Revizuirea periodică a ofertei şcolii şi optimizarea accesului la 

resursele educaţionale, inclusiv resurse educaționale deschise elaborate 

de către cadrele didactice ale școlii; 

10.Colaborarea în cadre parteneriale cu  ONG- uri pe linia stimulării 

participării școlare și prevenirea ieșirii din sistemul educational a 

elevilor; 

Adaptarea strategiei 

educaţionale la nevoile 

tuturor 

categoriilor/grupurilor 

vulnerabile, a 

minorităților, a 

persoanelor 

dezavantajate, a 

persoanelor capabile 

de performanțe înalte, 

cu respectarea 

principiilor 

interculturalității și 

diversității. 

1. Elaborarea şi corelarea programelor de învăţare care să corespundă 

obiectivelor şcolii şi nevoilor de dezvoltare ale elevilor; 

2. Consultarea beneficiarilor educației și a agenților economici 

interesați în vederea definitivării și promovării ofertei educaţionale în 

scopul înscrierii beneficiarilor la programele de învăţare care 

corespund nevoilor şi dorinţelor acestora. 

3.Sprijinirea si încurajarea manifestărilor științifice concretizate în 

simpozioane, seminarii, congrese științifice etc., cu caracter național și 

internațional; 

 

 

 

Dezvoltarea 

organizațională și 

individuală prin 

promovarea valorii 

umane a organizației 

școlare și 

implementarea 

programelor de 

dezvoltare 

profesională 

 

1.Sprijinirea și încurajarea manifestărilor științifice concretizate în 

simpozioane, seminarii, congrese științifice etc., cu caracter național și 

internațional; 

 

2.Implicarea în formarea și dezvoltarea profesională a tuturor categoriilor 

de personal cu 10% mai mult decât în anul școlar precedent. 

 

3.Implementarea unui program de dezvoltare profesională a angajaților 

școlii care să răspundă nevoilor unitare și specifice culturii noastre 

organizaționale cu accent pe formarea echipei digitale. 

Promovarea imaginii 

şcolii la nivel local, 

regional, naţional. 

1. Participarea cadrelor didactice și elevilor la concursuri/ 

conferințe/simpozioane/târguri școlare, la nivel local, regional, 

național. 

2. Desfăşurarea unei intense activităţi de mediatizare în comunitate a 

şcolii şi a rezultatelor elevilor şi profesorilor și utilizarea feedback-

ului în strategia de dezvoltare a unității de învățământ. 

3. Organizarea unor activități de marketing prin acțiuni specifice: Ziua 

școlii, Ziua Mondială a sănătății-7 aprilie 

 


