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Prezentat şi avizat în şedinţa Consiliului Profesoral din 14.10.2020      Nr. 1837 din 15.10.2020 
Aprobat în Consiliul de Administraţie din 14.10.2020 

 
PLAN DE MARKETING – AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
 
MOTTO: ”Educația nu este o pregătire pentru viață; educația este însăși viața.” John Dewey  
 
 

A. CINE SUNTEM?  
 
1. ISTORIC ȘI IDENTITATE  

Amplasat în partea de sud a municipiului Mangalia - zonă geostrategică a ţării - la aproximativ 500 de metri de Ţărmul Mării Negre, 
Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” răspunde de peste 30 de ani dorinţei tinerilor de a accede la forme de pregătire adecvate profilului lor 
psihologic şi adaptate dinamicii pieţei muncii. 

Încă de la începuturile sale, şcoala a pregătit elevi din toată ţara, care au constituit baza forţei de muncă a celor două Şantiere Navale ale 
oraşului Mangalia: Şantierul Naval 1 (militar) şi Şantierul Naval 2 Mai (civil). 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” este singura unitate de învăţământ cu profil tehnic ce dispune de o diversificată ofertă de formare 
iniţială şi continuă şi acoperă întreaga gamă a cererii educaţionale a populaţiei de vârstă şcolară (14 -19 ani) precum şi a adulţilor, în raport cu 
cerinţele angajatorilor, punând accent pe calitate în formarea profesională certificată prin inserţia socio-profesională a absolvenţilor şi prin 
continuarea pregătirii pentru nivelul 3, 4 și 5.    
Cultura organizaţională a Liceului tehnologic ”Ion Bănescu” are la bază următoarele principii:  
• Promovarea educaţiei centrate pe elev 
• Asigurarea unor şanse egale de educaţie pentru toţi elevii  
• Încurajarea descentralizării, a puterii decizionale şi a practicilor democratice la nivelul instituţiilor de învăţământ  
• Implicarea comunităţii în viaţa şcolară  
• Transformarea actului educațional într-o experiență autentică de viață, care pregătește pentru viață. 

 
Liceul Tehnologic “Ion Bãnescu“ Mangalia 

Str. Negru-Vodã, nr. 19 

Telefon: 0241/75.32.05; Fax: 0241/75.32.05, 0241/75.33.03 
E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com 

mailto:banescu@yahoo.com
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2. MISIUNE – VIZIUNE - VALORI  
 
MISIUNEA Liceului Tehnologic „Ion Bănescu”este de a contribui la dezvoltarea unui învăţământ profesional şi tehnic de calitate, 

atractiv, care oferă şanse egale de dezvoltare personală şi profesională fiecărui elev astfel încât acesta să poată ocupa un loc de muncă şi să-şi 
continue pregătirea de-a lungul întregii vieţi, să poată contribui ca absolvent al învăţământului profesional şi tehnic la dezvoltarea economică a 
comunităţii sale. 

În VIZIUNEA noastră, Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu“ va fi un răspuns adecvat pentru nevoile de dezvoltare personală și 
profesională ale tinerilor și adulților din municipiul Mangalia și dintr-o extinsă zonă limitrofă, întrucât promovează un învățământ bazat pe 
principii și valori morale, pe educație, competență, responsabilitate, calitate, profesionalism, obiectivitate și corectitudine, un învățământ 
orientat spre carieră și inovație prin comunicarea eficientă și transparentă cu toți factorii educaționali și sociali. 

VALORI PROMOVATE în Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia: 
Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate.  
Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.  
Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi, a te implica în proiecte de echipă, conștientizându-ți locul și 
rolul în cadrul acesteia. 
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.  
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.  
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot 
ce ai mai bun în orice împrejurare.  
Inovaţie – a fi pro-activ, a identifica situațiile problematice şi a concepe strategii personalizate de abordare şi soluţionare a acestora.  
Implicare – a asigura realizarea proiectelor prin cointeresarea tuturor membrilor organizaţiei şcolare.  
Excelenţă – a obține cel mai înalt nivel de eficiență prin profesionalism, responsabilitate și conduită profesională bazată pe standarde morale 
autentice. 
 
3. DIAGNOZA INTERNĂ  
Puncte tari 
- Personal didactic calificat, cu o bună pregătire metodico-ştiinţifică şi cu o vastă experienţă profesională, majoritatea cu gradele didactice I şi 

II, profesori- formatori, membri ai Corpului Naţional de Experţi în Management, doctor (2 profesori titulari); 
- Personal didactic auxiliar cu o bună pregătire profesională; 
- Relaţiile interpersonale (profesor - elev, profesori - părinţi, profesori - profesori etc.) existente pot favoriza crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ; 
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- Poate exista o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (comisii pe diverse probleme) precum şi o coordonare satisfăcătoare a 
acestora; 

- Existenţa Consiliului Elevilor care poate fi o pârghie pentru ameliorarea relaţiei profesor-elev; 
- Perfecţionarea actului didactic prinimplicarea cadrelor didactice în activităţi de formare continuă; 
- Consilierea pentru buna orientare privind cariera, în scopul responsabilizării elevilor şi informării părinţilor; 
- Derularea de activităţi extraşcolare care să favorizeze autocunoaşterea, dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor personale, inserţia social; 
- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ, ordine de ministru, programe şcolare, 

standarde de pregătire profesională, auxiliare curriculare); 
- Munca în echipă pentru proiectarea, implementarea şi elaborarea C.D.L.; 
- Adaptarea programelor şcolare, a CDL-urilor în conformitate cu cerinţele agenţilor economici; 
- Oferta educaţională adaptată la nevoile pieţii muncii; 
- Desfăşurarea în şcoală a pregătirii suplimentare la disciplinele de bacalaureat. 
- Spaţii şcolare corespunzătoare desfăşurării în condiţii optime a procesului de învăţare;   
- Existenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică;  
- 3 Laboratoare de informatică, dotate cu 71 de calculatoare conectate la INTERNET; 
- Fondul de carte al bibliotecii suficient şi adecvat cerinţelor noilor programe şcolare şi a nevoilor de formare a profesorilor; 
- Centrul de Documentare şi Informare,cu peste 25.000 de volume, dotat cu calculatoare conectate la Internet la care elevii au acces și în afara 

orelor de curs; 
- Existența unei baze sportive vaste (activităţile sportive se pot desfăşura în aer liber pe terenurile de sport, aparţinând bazei sportive); 
- Acţiuni de promovare a ofertei şcolare în unităţile de învăţământ din oraş şi din zona limitrofă; 
- Parteneriate viabile şi eficiente; 
- Colaborarea cu diverşi agenţi economici dinzonă: DAMEN SHIPYARDS; SC SERVICE AUTOMOBILE MANGALIA SA, SC AVÂNTUL 

SCM, DAMMAR AUTOGRUP, SC MED&VAS SRL; 
- Buna funcţionare şi colaborare cu Asociaţia de Părinţi a şcolii; 
- Implicarea şcolii în acţiuni de voluntariat cu instituţiile din localitate; 
- Consiliere individuală cu părinţii. 
Puncte slabe 
- Motivarea financiară redusă a cadrelor didactice; 
- Grad de implicare redus în luarea deciziilor; 
- Slaba implicare a unor cadre didactice în menţinerea ordinii şi disciplinei în şcoală; 
- Lipsa sau ineficiența inițiativei personale; 
- Număr mare de cazuri cu climat familial necorespunzător, lipsit de afecțiune, dezinteres sau dominat de violență verbală și/sau fizică; 
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- Slabă implicare a familiei în viaţa şcolii şi comunităţii; 
- Lipsa unor deprinderi de activitate intelectuală din partea elevilor; 
- Lipsa de motivație a învățării la mulți dintre elevi; 
- Absenteismul cu risc de părăsire timpurie a școlii crescut, datorat în parte, situației socio-economice precare (familii dezorganizate, părinți 

plecați în străinătate); 
- Numărul mare de elevi repetenţi în învățământul obligatoriu respectiv exmatriculaţi în clasele terminale; 
- Rezultatele slabe la examenul de bacalaureat; 

- Avalanşa mare de informaţii şi reglementări; 
- Slaba implicare a părinţilor privind opţiunile elevilor; 
- Slaba acomodare la schimbarea reală; 
- Numărul redus de titluri de carte de specialitate; 
- Uzura morală a unor echipamente necesare desfășurării în condiții optime a procesului instructiv-educativ; 
- Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi material 

didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare; 
- Slaba implicare a părinţilor în activităţile desfăşurate de şcoală şi comunitatea locală; 
- Lacune existente în legislaţie privind măsurile întreprinse în ceea ce priveşte absenteismul şi abandonul şcolar; 
- Imposibilitatea controlării şi selectării calitative a exploziei informaţionale; 
- Inexistenţa instituţiilor culturale la nivel de comunitate; 
- Scăderea interesului părinţilor pentru şcoală. 

 
 

B. CU CINE / CE NE CONFRUNTĂM – DESCRIEREASITUAŢIEI EXTERNE A ȘCOLII  
 
1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN  
Oportunităţi 
- Întâlnirile şi activităţile extraşcolare ale cadrelor didactice favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare 

bună; 
- Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG – uri, universităţi şi alţi furnizori de formare; 
- Întâlnirile frecvente între cadrele didactice şi părinţii elevilor (lectorate cu părinţii la nivelul clasei/şcolii, consiliere cu părinţii); 
- Existenţa în şcoală a unui consilier şcolar; 
- Număr mare de profesori titulari; 
- Accesarea unor fonduri prin implementarea grantului ROSE; 
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- Iniţierea de proiecte educative şi includerea lor în CAEJ, CAERI, CAEN; 
- Descoperirea şi valorificarea de către elevi, prin activități variate, a propriilor disponibilităţi intelectuale, afective şi fizice necesare continuării 

studiilor şi integrării armonioase în viaţa societăţii; 
- CDL-urile permit valorificarea abilităţilor individuale; 
- Colaborarea cu agenţii economici, părinţii, comunitatea locală precum şi licee similare; 
- Lărgirea ofertei educaţionale şi adaptarea la cerinţele comunităţii locale; 
- Posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor prin introducerea în planul de şcolarizare a unor specializări noi, precum şi a 

claselor de învățământ profesional cu durata de 3 ani; 
- Implicarea primăriei în identificarea posibilităţilor de finanţare a lucrărilor necesare în şcoală;  
- Existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor fonduri băneşti; 
- Posibilitatea colaborării cu reprezentanţii comunităţii locale, partenerii sociali, agenţii economici 
- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Poliţie, Jandarmerie);  
- Interesul firmelor locale și din județ de a-şi recruta şi forma în perspectivă personal specializat, din rândurile absolvenţilor; 
- Implicarea părinţilor în susţinerea şi rezolvarea unor sarcini educaţionale;  
- Sprijinul comunităţii în obţinerea de fonduri pentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; 
- Disponibilitatea unor licee naţionale privind schimbul de experienţă. 
Ameninţări  
- Scăderea populaţiei şcolare; 
- Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în 

relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor; 
- Lipsa facilităţilor oferite de comunitate cadrelor tinere; 
- Lipsa unui cadru legislativ bine definit care să stimuleze formarea; 
- Implicarea slabă a unor părinţi în susţinerea activităţii instructiv-educative; 
- Pierderea interesului elevilor pentru continuarea studiilor; 

- Slaba finanţare a procesului de învăţământ; 
- Concurenţa liceelor aflate în municipiul Mangalia; 
- Dezechilirul real dintre numărul de ore, conţinuturile programelor şi nivelul de cunoştinţe cu care elevul trece de la un nivel de şcolarizare la 

altul; 
- Conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare;  
- Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente 
- Organizarea defectoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate;  
- Nivelul de educaţie/timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a acestora în viaţa şcolară; 
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- Instabilitatea la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere; 
- Deficienţe în ceea ce priveşte comportamentul şi atitudinea unor părinţi faţă de şcoală; 
- Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi evoluţia propriilor copii; 
- Problemele materiale severe cu care se confruntă unele familii. 

Caracteristici ale situației în regiune (situația locală, populația disponibilă)  
- populație școlară în scădere;  
- nivel economic scăzut al regiunii, cu o rată crescută a șomajului; 
- situaţia financiar-economică precară a familiilor din mediul rural este o realitate cu grave consecinţe asupra tinerilor, aflaţi în 

imposibilitatea continuării studiilor; 
- slaba implicare a părinților în educația adolescenților, fiind frecvent întâlnită situația plecării acestora la muncă în străinătate. 

 
2. COMPETITORII NOȘTRI  

În municipiul Mangalia există 3 licee: Liceul Teoretic ”Callatis”, Colegiul Economic și Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”. Fiind un liceu 
tehnologic, numărul elevilor cu rezultate bune, care opteză pentru liceul nostrum, este relativ mic. 

Avantajele celor două școli din Mangalia țin atât de situarea lor în perimetrul orașului, cât și de imaginea pe care au știut să și-o formeze 
de-a lungul anilor.  

Oferta de școlarizare a acestor școli nu se intersectează cu oferta noastră, prin urmare elevii care doresc să urmeze o facultate cu profil 
tehnic sau să obțină o calificare în domeniul mecanic/electromecanic/electronică-automatizări și să se angajeze, optează pentru liceul nostrum.  
 

C. CUI NE ADRESĂM?  
 

Grupuri țintă  
Ținta principală: Elevii claselor a VIII-a din școlile gimnaziale ale municipiului Mangalia și din zonele limitrofe, în special elevi din 

mediul rural și urban care au formată o imagine pozitivă despre meseria de maistru construcții navale, electromecanic, proiectant CAD, 
mecatronist, operator tehnică de calcul, sudor, lăcătuș construcții navale, mecanic auto, electromecanic nave, manichiurist-pedichiurist-frizer-
coafor și care prețuiesc munca acestuia.  

Ținte de acces la ținta principală: părinți, directori și profesori din școlile gimnaziale ale municipiului Mangalia și ale zonelor 
limitrofe, elevii și profesorii actuali ai liceului, cei care facilitează accesul elevilor de gimnaziu la oferta noastră de școlarizare, fiind în același 
timp agenți de consiliere și orientare școlară și profesională. 
 
D. CE OFERIM?  
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1. PROFILUL EDUCAȚIONAL ȘI DIDACTIC– Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” oferă elevilor oportunități de dezvoltare și afirmare 
personală printr-un proces de învățământ modern, construit în jurul nevoilor și posibilităților lor de formare, stimulând în același timp 
performanța și participarea la viața comunității. La finalizarea studiilor, elevii noștri obțin, în funcție de profilul și calificarea aleasă, diplomă de 
bacalaureat, dar și certificat de competențe profesionale în calificarea sudor, lăcătuș construcții navale,electromecanic nave, mecanic auto (nivel 
3), tehnician electromecanic, tehnician proiectant CAD, tehnician electromecanic, tehnician proiectant CAD, tehnician mecatronist, tehnician 
operator tehnică de calcul, technician mecanic întreținere și reparații (nivel 4), maistru construcții navale (nivel 5).  
 
2. TIPURI DE PRODUSE EDUCAȚIONALE (caracteristici ale ofertei prezentate)  

- Servicii educaționale de bază printr-un proces de învățământ modern și performant; 
- Servicii de consiliere psihopedagogică; 
- Stagii de practică practică efectuate la agenții economici cu care avem contracte: DAMEN SHIPYARDS; SC SERVICE 

AUTOMOBILE MANGALIA SA, SC AVÂNTUL SCM, DAMMAR AUTOGRUP, SC MED&VAS SRL; 
- Instruire practică efectuată în atelierele școală. 

 
3. MODALITĂȚI DE PLASARE A ELEVILOR PE PIAȚA MUNCII ȘI/SAU POSIBILITATEA CONTINUĂRII TRASEULUI 
EDUCAȚIONAL  
După finalizarea liceului/școlii profesionale, absolvenții se pot angaja la agenții economici cu care avem încheiate parteneriate, îndeosebi la 
șantierul naval DAMEN SHIPYARDS Mangalia, în baza certificatului de competențe profesionale obținut. De asemenea, calitatea programului 
de pregătire parcurs la filiera tehnologică – profil electronică automatizări, electromecanică, mecanică, permite absolvenților să acceadă la 
învățământul universitar. Astfel, o parte dintre absolvenții noștri sunt studenți la diferite specializări din cadrul universitățilortehnice din 
Constanța și din țară.  
 
4. CARACTERISTICI ALE PERSONALULUI EXISTENT (pregătire, vârstă, motivație, atitudine)  
Toate cadrele didactice sunt calificate și interesate de perfecționarea lor continuă. Astfel, din 43 de cadre didactice, 27 sunt cu gradul didactic I, 
1 profesori cu doctorat, 5 cu gradul didactic II, 4 cu definitivat și 7 profesori debutanți. Media de vârstă este de peste 45 de ani, ceea ce denotă 
un colectiv profesoral în plină manifestare a potențialului profesional. Relația dintre elevi și profesori este una de parteneriat, cadrele didactice 
personalizând demersul didactic prin raportare la nevoile, posibilitățile și cerințele elevilor.  
 
5. TIPURI DE AMENAJĂRI ȘI FACILITĂȚI ALE ȘCOLII (clădire, clase, inventar, alte facilități)  
Din considerente strategice şi economice specifice zonei geografice, în 1974 Ministerul Apărării Naționale a înființat actuala şcoală pentru a 
pregăti forță de muncă necesară Şantierului Naval Mangalia (şantier militar). În anul 1976, prin ordinul Ministerului Educației şi 
Învățământului au fost înființate, pe lângă liceul respectiv, Şcoala Profesională şi Şcoala de Maiştri – Mangalia. 
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De la înființarea sa şi până în prezent şcoala a avut diverse denumiri: 
 1974 - 1990 - Liceul Industrial nr. 1  

 1990 - 1995  - Grup Şcolar Industrial pentru Construcții de Maşini 
 1996 – 26.08.2012 - Grup Şcolar Industrial  „Ion Bănescu”  

 27.08.2012 - Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 
Liceul este situat în sudul municipiului Mangalia şi funcţionează în două corpuri de clădire. Aici își desfăşoară activitatea 605 elevi din 
învăţământul liceal, profesional şi seral și 100 elevi la Clubul Sportiv Școlar.  
Liceul beneficiază de sală de sport, terenuri de fotbal, handbal, baschet, piste de alergare și groapă de nisip. Unitatea funcţionează în două 
schimburi, în programul 8.00-14.00 respectiv 16,30-21,30.  
Activitatea didactică se desfășoară în laboratoare și cabinete, cea practică se desfășoară în ateliere, în cadrul acestora elevii beneficiind de 
materiale didactice adecvate și de condiții optime pentru învățare.  
Securitatea elevilor este asigurată prin firmă specializată de pază, prin sistemul de monitorizare video și prin organizarea serviciului pe școală 
realizat zilnic în echipe de profesori.  
Situarea școlii la ieșirea din oraș poate reprezenta pentru unii un dezavantaj din cauza distanței de parcurs de acasă la școală, mai ales în 
anotimpul rece, însă, din punctul nostru de vedere, ea reprezintă un mare avantaj deoarece elevii nu sunt tentați să plece de la cursuri neavând 
prea multe posibilități de a-și petrece timpul în diferite locații cu grad mare de atractivitate pentru vârsta lor (parcuri, baruri, internet-cafe, 
magazine etc.), iar activitatea școlară se desfășoară într-un ambient liniștit și ferit de conflicte. 
 
6. CARACTERISTICI ALE COSTURILOR SERVICIILOR (contribuția părinților, prețul altor servicii)  
Serviciile educaționale de bază nu implică nici un cost în învățământul obligatoriu.  
Prin regulamentul intern de organizare și funcționare, elevii au datoria de a veni la școală purtând o ținută decentă și a avea asupra lorcarnetul 
de elev.  
Prin asociația de părinți, școala primește sponsorizarea unor activități extrașcolare pentru care nu sunt prevăzute sume în bugetul anual al școlii 
și tot asociația de părinți premiază în fiecare an șeful de promoție, iar elevii cu rezultate foarte bune primesc pe parcursul semestrelor bursă de 
merit. 
 

E. SĂ NE FACEM CUNOSCUȚI - OBIECTIVE ȘI STRATEGII  
 
1. OBIECTIVE URMĂRITE ÎN ACTIVITATEA DE MARKETING  
Problemă identificată: În cadrul târgurilor educaționale și din chestionarea elevilor admiși, am constatat că elevii claselor gimnaziale din 
municipiul Mangalia și din zonele limitrofe cunosc școala noastră mai mult prin intermediul celor povestite de absolvenții noștri și foarte puțin 
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sau deloc prin activități de promovare realizate de LTIB. De asemenea, de multe ori informațiile sunt distorsionate sau insuficiente și ajung 
târziu la grupul nostru țintă.  
 
Obiectiv general: îmbunătățirea și promovarea imaginii LTIB în cadrul comunității educaționale;  
Obiectiv specific: atragerea unui număr mai mare de elevi la specializările oferite de școala noastră, în vederea creșterii competiției și, implicit, 
a nivelului de pregătire al elevilor admiși la LTIB. 
 
2. DESCRIEREA STRATEGIEI  
Strategii de creștere  
→internă:  
●îmbunătățirea activității de pregătire a elevilor capabili de performanțe superioare în vederea obținerii unor rezultate reprezentative la 
olimpiadele școlare   
●valorificarea potențialului aptitudinal al elevilor de la profilul electronică automatizări, mecatronică, electromecanică  prin constituirea unui 
cerc de robotică etc.  
→prin cooperare  
●stabilirea unor parteneriate educaționale cu școlile ce fac parte din grupul țintă  
→prin atragerea unor servicii conexe sau pe orizontală  
●înființarea unui serviciu de sprijin pentru elevii claselor a VIII-a care doresc să beneficieze de orientare școlară și profesională gratuită, 
oferindu-le consiliere și testare aptitudinală în cadrul unui program de o oră pe zi; serviciile vor fi prestate voluntar de membrii catedrei de 
discipline socio-umane din școală și de psihologul liceului, după orele de curs;  
→inițierea unor proiecte comune cu agenți economici 
●realizarea de proiecte de dezvoltare profesională în parteneriat cu diverși agenți economici 
Strategii de segmentare  
Deoarece școala noastră este singura din municipiu care furnizează formare inițială în domeniul mecanic, electromecanic, electronic 
automatizări, această latură trebuie exploatată pentru a concentra servicii specifice și a crea astfel produse specifice pe piața de servicii 
educaționale. Astfel de produse pot fi resurse materiale didactice pentru cadrele didactice și elevii din învățământul preuniversitar, care să poată 
fi valorificate în lecții. De pildă, pot fi realizate biblioteci digitale cu înregistrări ale unor activități didactice model în sprijinul cadrelor 
didactice, panoplii, planșe, machete, fișe de activitate independentă, material didactic pentru orele de laborator etc. 
 
3. MODALITĂȚI DE PROMOVARE  

- participarea la emisiuni televizate la posturile locale; 
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- conceperea și distribuirea în școlile gimnaziale din Mangalia și din zonele limitrofe a pliantului și afișului de popularizare a ofertei de 
școlarizare a LTIB; 

- conceperea și distribuirea în școlile gimnaziale din Mangalia și din zonele limitrofe a unui CD cu activitățile extrașcolare reprezentative 
desfășurate de elevii și profesorii LTIB și cu aspecte din laboratoarele și cabinetele școlii; 

- participarea, cu acordul conducerii școlii, la ședințele cu părinții desfășurate în școlile gimnaziale din Mangalia și din zonele limitrofe; 
- organizarea Zilei Porților Deschise; 
- publicarea unui articol în presa locală despre oferta școlii; 
- participarea la activități de voluntariat în cadrul comunității și popularizarea acestora în media locală; 
- susținerea unor demonstrații, cu robotul creat de echipa liceului, în cadrul activităților festive desfășurate de școlile gimnaziale din 

grupul țintă; 
- vizite în școlile gimnaziale din Mangalia și din zonele limitrofe pentru distribuirea de materiale promoționale (calendare, orare școlare 

care au pe verso oferta de școlarizare a LTIB) și pentru aplicarea de chestionare de identificare a opțiunilor elevilor, precum și a unor 
teste de aptitudini. 

 
4. BUGET ESTIMAT – ASIGURAT DIN VENITURI PROPRII (chirii, sponsorizări, donații)  

- Deplasări în zonele limitrofe – 1000 ron  
- Materiale promoționale – 1000 ron  
- Articole de presă – 500 ron  
- Participarea la emisiuni la posturile TV locale /anunț privind oferta școlii – 500 ron  
- Consumabile (hârtie, toner) – 1500 ron  
- Multiplicări color afișe – 300 ron  
- CD-uri – 200 ron  

Director, 
Prof. Virginica Barabaș 

 


