
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 5 

Str. Gheorghe Petrașcu nr. 55, București,  

Cod 031593 

Tel./Fax: 021.324.30.70 

E-mail: scoalademuzica5@yahoo.com 

MISIUNEA SCOLII GIMNAZIALE DE ARTE NR.5 

 

Instituţia noastră are ca misiune dezvoltarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor 

tineri sănătoşi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul activităţii educative şi la orice situaţie în viaţă, indiferent de particularităţile lor de dezvoltare. 

Din această perspectivă se urmăreşte asigurarea unui corp profesoral în continuă dezvoltare şi perfecţionare, specializat în activitatea educaţională specifică şi înţelegerea 

particularităţilor copiilor cu cerinţe educative speciale. Activitatea managerială dinamică şi creatoare asigură o bună desfăşurare a procesului didactic, creează un climat 

propice dezvoltării personale si asigură dotările cele mai bune. Cadrele didactice au o bogată experienţă profesională dar şi pasiune, dăruire, ceea ce le permite desfăşurarea 

unui proces instructiv-educativ de calitate obţinând de-a lungul timpului rezultate la concursurile naţionale şi internaţionale. La sfârşitul celor 8 ani de studiu elevii vor primi 

foaia matricolă şi se pot înscrie la liceele de profil. Obţinerea performanţelor în educaţia vocaţională impune dezvoltarea unui suport curricular specializat şi flexibil, care să 

permită acumularea de către copii/tineri a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi. Acest context facilitează 

dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale, care să acopere o gamă extinsă de cerinţe educative speciale, atât pentru copiii şcolarizaţi în instituţie, cât şi pentru cei 

integraţi în învăţământul general. Pe acest şablon se va reorganiza structura internă a şcolii urmărindu-se diversificarea sălilor, precum şi crearea de spaţii destinate unor 

activităţi educaţionale complexe.  

În etapa actuală se impune tot mai mult o nouă concepţie educaţională, prin care învăţământul trebuie recreat  într-un cadru spiritual şi social susţinut de toţi factorii de 

răspundere şi, mai ales, de toţi cei aflaţi în practica şcolară- cadre didactice. Având în vedere că arta, privită sub toate aspectele ei, se află în continuă frământare, în 

permanentă dezvoltare, sarcina profesorului devine din ce în ce mai dificilă. El trebuie să sistematizeze şi să organizeze tot timpul materialul teoretic şi să-l adapteze 

permanent la necesităţile actuale impuse de dezvoltarea şi nivelul artei contemporane. Mai mult, profesorul de astăzi trebuie să sesizeze fenomenele noi, să surprindă 

dezvoltarea permanentă a artei, să analizeze şi să înţeleagă totul şi să fie gata oricând să expună şi altora, cu competenţă şi claritate, ştiinţa sa, rezultatul observaţiilor, 

concluziile lor. Niciodată n-a fost mai ascuţită ca astăzi lupta între tendinţele sănătoase, realiste, păstrătoare ale tradiţiilor mari ale artei şi tendinţele moderniste, formale, 

dezumanizante. Şcoala Gimnazială de Arte nr.5 din Bucureşti, unitate de învăţământ în care sunt cuprinşi  elevi la învăţământul primar şi gimnazial, are ca misiune 

îndeplinirea idealului educaţional al şcolii: dezvoltare liberă, integrată şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative, educaţia plastică şi 

muzicală a elementelor talentate, prin: 

• însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale, cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi faţă de tradiţiile poporului român; 

• asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi; 

• dezvoltarea capacităţii de a comunica, folosind diferite limbaje specifice şi de a gândi independent; 

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

• exersarea imaginaţiei şi a creativităţii ca sursă a unei vieţi personale şi sociale de calitate; 

• dezvoltarea armonioasă a elevilor prin educaţie muzicală, educaţie estetică, educaţie civică; 

• orientarea optimă pentru forma următoare de învăţământ; 

• formarea unei atitudini pozitive faţă de învăţătură şi şcoală; 

• formarea şi dezvoltarea capacităţii de adaptare şi integrare în comunitate. 

Deviza după care ne ghidăm este: Arta este punerea in opera a adevarului.                               


