
V I Z I U N E   

 

1. ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SF. LUCA” TULCEA DIN ANUL 2005 ESTE SINGURA ŞCOALĂ cu 

profil sanitar din zonă care  asigură o pregătire de specialitate în profilele şi domeniile : asistent 

medical generalist; asistent medical de farmacie; asistent medical de radiologie  şi asistent medical 

balneofiziokinetoterapie si recuperare. 

2. Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Luca” Tulcea oferă educaţie de calitate in domeniul sanitar pentru 

toţi elevii, indiferent de rasă, sex, convingeri, religie sau etnie. 

3. Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Luca” Tulcea este angajată pentru a asigura nevoile educaţionale 

în învăţământul profesional şi tehnic din judeţul Tulcea. 

4. Scopul Şcolii Postliceale Sanitară „Sf. Luca” Tulcea este de a furniza educaţie de calitate in 

domeniul sanitar, de a extinde  frontierele cunoaşterii şi a sluji interesele educaţionale şi tehnice 

ale societăţii. 

5. Credem  că procesul de instruire şi condiţiile didactico –materiale pe care le oferă Şcoala 

Postliceală Sanitară „Sf. Luca” Tulcea, conferă calitate procesului educaţional. 

6. Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Luca” Tulcea trebuie să se angajeze în asigurarea unei pregătiri de 

specialitate de nivel ridicat şi în crearea unui climat care să încurajeze elevii să-si dezvolte 

potenţialul. 

7. Credem că formarea continuă  a profesorilor trebuie 

asigurată de MEC, pentru a putea implementa măsurile de 

reformă, mereu în schimbare. 

8. Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Luca” Tulcea asigură 

pregătirea profesională în domeniul sanitar la nivelul 

standardelor europene şi în concordanţă cu evoluţia pieţei 

muncii în România, într-un climat care să încurajeze elevii 

să-şi dezvolte potenţialul potrivit aptitudinilor şi 

obiectivelor traseului lor profesional 

 

 

 



 

M I S I U N E   

 

 

          Şcoala Postliceală „Sf. Luca” Tulcea promovează dezvoltarea unui învăţamant 
modern, de calitate, axat pe respectarea valorilor democraţiei europene . Unitatea 
noastră şcolara oferă şanse egale elevilor pentru dezvoltarea competenţelor 
profesionale din domeniile asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie 
asigurând însuşirea limbajelor necesare integrării sociale şi comunitare. Deasemenea 
asigură continuarea învăţării de-a lungul întregii vieţi, pentru adaptarea la schimbările 
tehnologice specifice economiei bazată pe dezvoltare. 

       În toate activităţile Şcoala Postliceală „Sf. Luca” Tulcea  promovează calitatea, 
dezvoltarea creativităţii, responsabilitatea, încrederea în sine, toleranţa  şi respectul 
pentru personalitatea fiecarui individ.    

       Motivația în care s-a conturat școala noastră, ca instituție care funcționează pe 
baza unor anumite reguli, având un rol important în realizarea interacțiunii: educație, 
competitivitate profesională, formare umană. 

      Școala noastră devine acel motor care prin creațiile sale propulsează pe o 
traiectorie ascendentă economia zonei, sănătatea, cultura și bunăstarea de valori 
umane și profesionale. 

      Ţintele strategice vor fi: 

 Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional şi internaţional; 
dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare. 

 Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin formarea continuă a personalului 
didactic şi nedidactic în funcţie de nevoile identificate. 

 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva 
introducerii unui climat de ordine şi disciplină. 

 Pregătirea elevilor pentru a se putea valorifica drept cetăţeni responsabili şi 
autonomi, manifestând disponibilităţi şi capacităţi de înnoire şi schimbare în bine 
a societăţii româneşti. 

 Alinierea școlii la standardele educationale europene, in vederea integrarii 
elevilor noștri in structurile europene. 

 Implicarea școlii în dezvoltarea aptitudinile de către elevi în domeniul medical.  



 Acordarea absolvenţilor școlii şanse egale de reuşită bazate pe posibilităţile 
intelectuale individuale, pe aptitudini şi interese personale în sensul continuării 
studiilor şi/sau integrării socio-profesionale. 

 Asigurarea unei educații de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială și 
profesională a tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a cursanților ca 
viitori cetățeni activi, deplin conștienți de propria valoare și competitivi pe piața 
muncii locală și europeană 

 Asigurarea calității printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi, cât și 
pentru profesori, sensibil la nevoile locale și regionale. 

 Continuarea procesului de reformă a învăţământului prin accentuarea şi  
consolidarea autonomiei şcolii în sensul creşterii calităţii acesteia; 

Indiferent de tipul de învăţământ, ca finalitate generală a procesului de educaţie, 
şcoala noastră urmăreşte formarea personalităţii umane prin: 

 cultivarea sensibilităţii  faţă  de  problematica  umană,  faţă de valorile umane 
civice, a respectului pentru natură şi mediu înconjurător, pentru o dezvoltare 
individuală armonioasă; 

 însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor culturii naţionale şi universale; 
 formarea   capacităţilor  intelectuale, asimilarea  tehnicilor de  muncă  

       necesare instruirii şi autoinstruirii; 

 formarea  disponibilităţilor  practice  şi  profesionalizarea  tinerilor în  
       vederea desfăşurării unor activităţi utile; 

 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, al demnităţii şi toleranţei; 

 cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul său istoric şi tradiţiile 
poporului roman; 

 familiarizarea  cu  tehnicile  primare  de  îngrijire  a  omului sănătos şi bolnav, 
tehnici prevăzute în cadrul disciplinei „Educaţie pentru sănătate”; plusul de 
cunoştinţe medicale fiind necesar şi util la nivel individual, familial şi în 
colectivitate; verificarea vocaţiei tânărului pentru activitatea în domeniul 
medical, fapt ce va spori eficienţa pregătirii în meserie şi va creşte calitatea 
prestaţiei actului medical; 

 formarea priceperilor şi deprinderilor practice de asigurare a igienei şi  
       confortului  omului bolnav  precum şi a ambientului în  care acesta    

 trăieşte; 

 formarea unui personal calificat în meseriile de asistent generalist, asistent 
medical de balneofiziochinetoterapie, asistent medical de farmacie;  

 


