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TITLUL  Activită

STURDZA – UN COLEGIU PE DRUMUL CĂTRE SUCCES

 

1. Denumirea și adresa unit

Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Ia
Aleea Mihail Sturdza, nr 2, Iași;  
Tel: +40 (0) 232 23 34 35 
Fax: +40 (0) 232 23 34 35 
www.gsmsis.ro 
https://www.facebook.com/ColegiulTehnicMihailSturdzadinIasi/

 
2. Descrierea activității / parteneri implicați

Activitatea de promovare a ofertei 
economici și ai presei în vederea promovării ofertei educa

Pentru a realiza obiectivul propus, am urmărit etapele fire
presa. Acordul de parteneriat semnat
TV Life, a adus numeroși reporteri care au promovat activită
de a atrage elevi la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, 

A doua etapă a fost realizarea unor interviuri cu reprezentan
– Flashmobul organizat în cadrul proiectului SCOP, activitate sponsorizată de I. G. Wateeuw; 
promovarea Concursului de Educa
școlar 2018-2019, prezența în pres
ce mai susținută, apoi a continuat cu prezentarea primului Curs festiv online sau a primirii elevilor 
la școală pe 8 februarie 2021. Scopul acestei vizibilită
școlare.  

Realizarea unei reclame de către o televiziune este o altă modalitate de a ne promova planul 
de școlarizare.  

3. Dovezi ale succesului 

Dorința noastră de a fi din ce în ce mai vizibili în presă, prim mediatizarea activită
succes este o modalitate de a ne face cunoscu
liceu prietenos, care își așteaptă elevii cu bra
aduce un plus de valoare atât la nivelul pregătirii profesionale, cât 
educației oferite tuturor elevilor școlii. 

Faptul că numeroși elevi de liceu au auzit de Sturdza demonstreaz
prezenta activitățile este o modalitate de a ne face cunoscuți și de a atrage atenția tuturor. 
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TITLUL  Activității pentru promovarea IPT 

UN COLEGIU PE DRUMUL CĂTRE SUCCES

și adresa unității școlare de ÎPT/companiei, website 

Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași 
 

https://www.facebook.com/ColegiulTehnicMihailSturdzadinIasi/ 

ții / parteneri implicați 

Activitatea de promovare a ofertei școlare a avut ca parteneri reprezentanți ai agenților 
presei în vederea promovării ofertei educaționale.  

Pentru a realiza obiectivul propus, am urmărit etapele firești – stabilirea unor parteneriate cu 
Acordul de parteneriat semnat, inițial, cu Infinit TV, apoi cu Realitatea TV, Tele M, Digi 24, 

reporteri care au promovat activitățile noastre, scopul nostru fiind acela 
atrage elevi la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași.  
A doua etapă a fost realizarea unor interviuri cu reprezentanți ai televiziunilor pe diferite teme

Flashmobul organizat în cadrul proiectului SCOP, activitate sponsorizată de I. G. Wateeuw; 
promovarea Concursului de Educație Rutieră și a Proiectului SEEA din Norvegia. Începând cu anul 

ța în presă a Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Ia
a continuat cu prezentarea primului Curs festiv online sau a primirii elevilor 

2021. Scopul acestei vizibilități în presă este, de fapt, promovarea ofertei 

Realizarea unei reclame de către o televiziune este o altă modalitate de a ne promova planul 

a noastră de a fi din ce în ce mai vizibili în presă, prim mediatizarea activită
succes este o modalitate de a ne face cunoscuți și de a atrage absolvenți de clasa a VIII

ă elevii cu brațele deschise pentru a continua povestea 
aduce un plus de valoare atât la nivelul pregătirii profesionale, cât și la nivelul comportamentului, al 

ției oferite tuturor elevilor școlii.  

și elevi de liceu au auzit de Sturdza demonstrează că mo
țile este o modalitate de a ne face cunoscuți și de a atrage atenția tuturor. 
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UN COLEGIU PE DRUMUL CĂTRE SUCCES 

școlare a avut ca parteneri reprezentanți ai agenților 

stabilirea unor parteneriate cu 
Realitatea TV, Tele M, Digi 24, 

scopul nostru fiind acela 

ți ai televiziunilor pe diferite teme 
Flashmobul organizat în cadrul proiectului SCOP, activitate sponsorizată de I. G. Wateeuw; 

n Norvegia. Începând cu anul 
ă a Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iași a fost din ce în 

a continuat cu prezentarea primului Curs festiv online sau a primirii elevilor 
ă este, de fapt, promovarea ofertei 

Realizarea unei reclame de către o televiziune este o altă modalitate de a ne promova planul 

a noastră de a fi din ce în ce mai vizibili în presă, prim mediatizarea activităților de 
ți și de a atrage absolvenți de clasa a VIII-a către un 

ru a continua povestea și pentru a 
și la nivelul comportamentului, al 

ă că modul nostru de a 
țile este o modalitate de a ne face cunoscuți și de a atrage atenția tuturor.  
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4. Planuri de viitor 

Pentru anul școlar 2021 – 2022
urmare,vrem să ne sprijiniți în demersul nostru, prin implicarea școlilor gimnaziale în promovarea 
specializărilor care se pretează la sectorul industriei, aflat pe un trend ascendent în economie, mai 
ales în plină pandemie, când sectorul 
acest moment și putem extinde la întregul domeniu al Serviciilor, puternic afectate, în timp ce 
industria, prin unitățile de profil, a rezistat și chiar se afl
politicilor de modernizare a fabricilor 
cerințele pieței, ceea ce necesit
domeniilor aflate în creștere, ceea ce ar susține ridicarea economic
Nord-Est.  

5. Persoana de contact/ date de contact

Prof. Bida Cristina-Maria – Director ala Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Ia

Email: bidamarie@yahoo.com 

Telefon: 0744794641 

 

OBS. Atașați documentului câteva fotografii cu 
pentru activitatea prezentată 

 

Link-uri necesare promovării 

SCOP-ul Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza” 

SCOP-ul Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza" • Buna Ziua Iasi • BZI.ro

Zilele Colegiului Tehnic Mihail Sturdza 

COLEGIUL TEHNIC MIHAIL STURDZA IASI 

Petrecere de absolvire ținută online la Ia

VIDEO Petrecere de absolvire ținută online la Ia
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2022, ne dorim să realizăm în totalitate planul de 
ți în demersul nostru, prin implicarea școlilor gimnaziale în promovarea 

specializărilor care se pretează la sectorul industriei, aflat pe un trend ascendent în economie, mai 
ales în plină pandemie, când sectorul Servicii a avut de suferit. Toți cunoaștem problema Horeca în 

și putem extinde la întregul domeniu al Serviciilor, puternic afectate, în timp ce 
țile de profil, a rezistat și chiar se află pe un trend evolutiv, prin implementarea 
nizare a fabricilor și a întineririi forței de muncă. Noi ne pliem perfect pe 

țele pieței, ceea ce necesită o redimensionare a planului de școlarizare cu accent asupra 
ștere, ceea ce ar susține ridicarea economică la nivelul în

/ date de contact 

Director ala Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Ia

i documentului câteva fotografii cu rezoluție bună, relevante pentru 

 

ul Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza” (ziaruldeiasi.ro) 

ul Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza" • Buna Ziua Iasi • BZI.ro 

l Sturdza - YouTube 

COLEGIUL TEHNIC MIHAIL STURDZA IASI - YouTube 

ă online la Iași - YouTube 

ă online la Iași (realitatea.net) 
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planul de școlarizare, prin 
ți în demersul nostru, prin implicarea școlilor gimnaziale în promovarea 

specializărilor care se pretează la sectorul industriei, aflat pe un trend ascendent în economie, mai 
ți cunoaștem problema Horeca în 

și putem extinde la întregul domeniu al Serviciilor, puternic afectate, în timp ce 
ă pe un trend evolutiv, prin implementarea 

ă. Noi ne pliem perfect pe 
școlarizare cu accent asupra 

ă la nivelul întregii regiuni de 

Director ala Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iași;  

elevante pentru inițiatori și 
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