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TITLUL  Activității pentru promovarea IPT 

Atelierul scoala-fereastra spre viitor 

 

1. Denumirea și adresa unității școlare de ÎPT/companiei , website 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,HENRI COANDĂ” BECLEAN, STR. OBOR, NR. 83 

Tel/fax:0263/343749 

e-mail: henri_coanda_beclean@yahoo.com 

web : http://hcbeclean.licee.edu.ro 

2. Descrierea activității / parteneri implicați 

Activitatea s-a desfasurat in Atelirul scoala,unde elevii isi desfasoara activitatea de practica 

curenta,care este un mijloc de exprimare a frumosului prin intermediul produsului creat;este 

o activitate aflata intre creativitate si arta,de interferenta intre frumos,stiinta si tehnica. 

Elevii au prezentat produse realizate de ei in cadrul atelierului scoala,si-au evidentiat 

abilitatile dobandite prin aceste activitati , au impartasit idealuri si vise pe care ei le au,cu cei 

prezenti.Au fost analizate si posibilitatiile de angajare  la unitatile economice cu care 

Lic.Teh.”Henri Coanda”are contracte,dupa terminarea cursurilor,precum si aspecte din 

activitatea de practica comasata realizata la agentii economici. 

Parteneri implicați: 

-elevi 

-profesori 

-agenti economici 

-Lic.Teh.”Henri Coanda”Beclean 

3. Dovezi ale succesului 

                      Pentru anul scolar2021-2022 s-a reusit o buna colaborare cu agentii economici,obtinand 

zece burse pentru invatamantul profesional dual. 

4. Planuri de viitor 

O mai buna colaborare cu agentii economici in vederea dezvoltarii bazei materiale in 

atelierele scoala si obtinerea de mai multe burse pentru invatamantul dual. 

5. Persoana de contact/ date de contact 

  Director, prof. Maria Rom 
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OBS. Atati documentului câteva fotografii cu rezoluție bună, relevante pentru inițiatori și pentru 

activitatea prezentată 
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