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          Trăim într-o epocă de rapide schimbări în care descentralizarea sistemului  

de învăţământ este primordială iar cea care se află în centrul activităţilor de 

proiectare este aplicarea de urgenţă a reformei învăţământului. De aici şi 

preocuparea pentru reconsiderarea relaţiei profesor – elev – comunitate.   

 Prin proiectarea dezvoltării instituţionale a Şcolii Gimnaziale de Arte Nr.5 

Bucureşti, se pun bazele direcţiilor viitoare de dezvoltare a acestei şcoli. 

 Proiectul, constituie un element fundamental în cadrul managementului 

unităţii, definind mediul în care şcoala ar trebui să funcţioneze, serviciile pe care 

le va aduce societăţii. 

 Un management profesionist trebuie să soluţioneze problemele şcolii în 

echipă, printr-o abordare participativă, prin responsabilizarea tuturor cadrelor 

didactice, a părinţilor cât şi a reprezentanţilor comunităţii locale. 

         Aş cita motto-ul celor trei muschetari: 

,, Toţi pentru unul şi unul pentru toţi” 
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CUPRINS 

 

CONTEXT  LEGISLATIV 

 

I.-PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂTĂMÂNT 
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                 - Țintele strategice 

                 - Rezultate așteptate 

 

III.-IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 
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Context legislativ 
 

Proiectul de Dezvoltare Instituțională al Școlii de Muzică 

nr. 5 a fost conceput  în concordanță cu următoarele acte 

normative: 

 

Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, cu 

modificările şi completările din Legea 349/2004; 

  Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005, privind Asigurarea 

Calităţii Activităţii în Unităţile şi Instituţiile de Învăţământ 

Preuniversitar, cu modificări prin Legea nr.87/2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 53/2005, Codul muncii cu Legea 40/2011 

pentru completarea şi modificarea ei; 

Ordinul Ministrului nr. 5079/2016 privind Regulamentul-

Cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar; 

Statul elevului, aprobat prin Ordinul Ministrului 

nr.4742/2016; 

Regulamentul de Inspecție Școlară a Unităților de 

Învățământ, aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 5547/2011; 

Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului 

Educaţiei Naționale; 

Buletinele informative ale Ministerului Educaţiei, 

Naționale, ghiduri metodologice de aplicare a programelor 

şcolare; 

Metodologia formării continue a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar; 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților 

de Învățământ Preuniversitar; 

Regulamentul Intern al Școlii de Muzică nr.5; 
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I.- PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Tradiţie, continuitate şi modernizare 

ISTORIC 

      Școala Gimnaziala de Arte nr.5 a fost înființată în anul 

1957 prin strădania unor oameni de cultură ai timpului, precum Vasile 

Petrovici, Liviu Dandara si Costin Marculescu și a avut inițial sediul în 

Str.Lucaci nr.16, sector 3, București. 

Această unitate de învătământ artistic și-a dobândit un renume recunoscut în 

special datorită unor pedagogi-artiști de o certă valoare naționala în domeniul 

muzical precum Ion Marin, devenit ulterior profesor universitar și dirijorul 

corului „Madrigal”, Octav Savitchi, devenit ulterior conferențiar universitar la 

catedra de vioara a Conservatorului Ciprian Porumbescu, Arnold Scherer, 

Harry Cofler deveniți soliști cunoscuți, Sebastian Barbu Bucur ulterior 

profesor doctor la Universitatea de Muzica din București, Irina Odagescu-

compozitor renumit și lector universitar, Edith Wiski-pedagog și editor de 

manuale școlare de specialitate. 

Inițierea muzicală s-a realizat mai întai prin înființarea secțiilor de pian și 

vioara pentru copiii din clasele primare, la varsta de 7ani. Mai târziu au apărut 

treptat secțiile de violă, violoncel, contrabas precum și cele din familia 

instrumentelor de suflat și percuție, la care vârsta celor înscriși a fost de 10-11 

ani. 

Rezultatele nu s-au lasat așteptate, o serie de elevi purtând renumele școlii 

noastre pe meridianele globului, după definitivarea studiilor la liceul de 

specialitate si Conservator. Amintim în acest sens pe violonista Silvia 

Simionescu care activeaza la Paris, Bogdan Bobocea la Sidney, Calin Lupan, 

Emma Lacraru, Cristina Gianina Vasile, Raluca Dumitrache în Statele Unite 

ale Americii, Mihnea Croitoru în Israel, Laurentiu Mătîsaru în Grecia, 

Nicolae Tudor în Germania, etc. 

Renumele dobândit de aceștia, prin premiile obținute la diverse concursuri 

naționale si internaționale, reprezintă un puternic stimulent și pentru actuala 

generație de instrumentiști, care, prin devotament și multă sârguință în studiu 
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doresc să ducă mai departe buna reputație de care se bucura aceasta unitate 

școlara de învatământ artistic. 

În anul 2001, elevii acestei școli, sub atenta îndrumare a dascălilor lor, au 

realizat, în parteneriat cu PETROM S.A. un C.D. audio, fapt care reprezenta o 

premieră la acea dată. Acest proiect a fost un punct de pornire pentru 

urmatoarele evenimente artistice la care au participat elevii si profesorii unitații 

școlare. 

In ultimii ani s-au obtinut rezultate deosebite la diverse concursuri nationale si 

internationale,dintre care amintim aici pe cele mai importante: 

Marele Premiu al Concursului Național al Palatului National al Copiilor, 

București, obținut de:  

                              - Cristian Sandrin - pian,2009 

                              - Ștefan Cazacu - violoncel,2010 

                              - Teodora Baltasiu - pian,2011 

                               - Dogariu Yvonne - pian,2013 

                                - Maria Mamară - vioară, 2014 

                                - Mihnea Stroie - pian, 2015 

Premiul „Lira de Aur” (Premiul I Special la Olimpiada Națională de Muzică 

Instrumentală)    -    Cristian Sandrin - pian,2009 

- Ștefan Cazacu - violoncel,2010 

De asemenea numeroși elevi ai unității noastre de învățământ artistic au obținut 

zeci de premii anual la multe concursuri naționale și internaționale. 

La ultimele 3 ediții ale  Festivalului Internațional „George Enescu” elevii 

noștri au susținut un program artistic divers in Piața Festivalului. De asemenea 

menționăm derularea în ultimul timp a unor parteneriate cu Palatul Național al 

Copiilor - Bucuresti, PETROM S.A., Man Power Solution, Boom Advertising, 

CEU Business School, Forumul Dezvoltării Durabile - Romania Orizont 

2020, Radio Itsy Bitsy, Fundația Anca Parghel, Centrul Național de Arte 

„Tinerimea Romana”. Un eveniment important al unității noastre școlare este 

reprezentat de parteneriatul cu Rotary Club, care an de an a premiat pe elevii 
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merituoși ai școli, inclusiv dăruindu-le acestora instrumente muzicale de 

valoare. 

Alte parteneriate: 

- Protocol de colaborare cu Muzeul Național George Enescu 

- Parteneriat educativ cu Grupul Școlar de Montaj Elie Radu 

- Convenție de colaborare cu Jeunesse Musicales,Romania. 

Începand cu semestrul al doilea al anului școlar 2018-2019 Școala Gimnazială 

de Arte nr. 5 a inițiat o campanie de prezentare a ofertei educaționale în 

grădinițele din sectorul 3, prin organizarea unei suite de audiții muzicale și mici 

concerte interactive cu scop educativ având ca finalitate selectarea si inițierea 

viitorilor candidați pentru cursurile de specialitate. 

Aceste colaborări s-au concretizat în perfectarea unor parteneriate bilaterale: 

-Muzica ne face mai frumoși - Gradinița 66 

-Pe aripile sunetelor calătorim spre o lume minunata - Gradinița 69 

-Micii preșcolari - viitorii muzicieni - Gradinița 154 

Împreună cu acești parteneri Școala Gimnaziala de Arte  nr.5 a realizat o serie 

de evenimente de succes pe plan local, concerte, serate muzicale, imprimări 

audio și video. 

Începand cu anul 2008 școala noastră a organizat anual împreună cu Fundația 

„Millenium Piano”, Concursul Internațional de Interpretare Pianistică 

„Millenium Piano”, concurs care s-a bucurat de participarea unor 

personalitați muzicale apreciate în plan local și internațional (profesori de la 

Conservatorul din Bratislava, Conservatorul din Zurich, Mozarteum – Salzburg, 

pianiști renumiți din Rusia, Slovacia, etc.) 

După ce Școala Gimnazială de Arte nr.5 a funcționat în localul Școlii Generale 

nr. 86 si nr. 92, în perioada 2007-2012, în condiții improprii, fără sală de 

spectacole si fără clase special amenajate acustic, datorită investiției făcute de 

Primăria Sectorului 3 am reușit să avem un loc construit adecvat unei unități de 

învătământ artistic. 



8 

 

Acest lucru a permis dezvoltarea unor proiecte de mare anvergură, realizate pe 

plan internațional, cum ar fi: 

 Schimb de experiență cu Școala de Muzică din Gaillard – Franța, 

materializate cu 2 concerte în Franța și unul în România; 

 Schimb de experiență cu Școala de Muzică din Rankweil – Austria, 

materializate cu 2 concerte în Austria și unul în România; 

 Schimb de experiență cu Universitatea din Chichester – Anglia, 

materializate cu 2 concerte în Anglia și 2 în România;  

 Două concerte susținute de elevii Școlii Gimnaziale de Arte nr.5 în Saint-

Gallen – Elveția;  

 Masterclass violă, susținut de prof. Emilian Dascal, de la Universitatea 

din Chichester; 

 Concert susținut de marele violonist român Șerban Lupu; 

 Masterclass și Concert susținut de prof. James Alexander din Statele 

Unite ale Americii; 

 Concerte susținute de pianista Sânziana Mircea, pianistul Alexander 

Kirkhel, pianistul Horia Mihail, violoncelistul Adrian Naidin; 

 Concerte realizate în parteneriat cu Primăria sectorului 3; 

 Mentoring, realizat de Rotary Club. 

 De asemenea, Școala Gimnazială de Arte nr. 5 a organizat o serie de competiții 

de specialitate, festivaluri, concerte și serate muzicale: 

 Olimpiada națională – faza zonală; 

 Concursul In Memoriam Vasile Iliuț; 

 Concursul Internațional Tinere Talente; 

 Festivalul-Concurs Bucuria Muzicii; 

 Concursul Tainele Claviaturii; 

 Concurul Virtuozii Primăverii; 

 Festivalul de Valsuri; 

 Festivalul de Muzică Precalsică 
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Informaţii generale:  
Unitatea de învăţământ este situată în partea central-estica a orașului București, 

în Cartierul Balta Albă - Titan, la intersecția străzii Câmpia Libertății cu strada 

Gheorghe Petrașcu. 

 

Unitatea şcolară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR.5 

Adresa unităţii: Str. Gheorghe Petrașcu Nr.55, București,  

Cod 031593 

Telefon/Fax: +40.021.324.30.70. 

Email: scoala.arte.5@s3.ismb.ro 

 

 
 

Localizarea geografică a şcolii:  
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I. PREZENTARE GENERALĂ A UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 DIAGNOZA/ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

Unitatea noastră de învăţământ are ca finalităţi educaţionale formarea 

personalității umane prin: 

 Dezvoltarea liberă, integrală a individualităţii umane, formarea 

personalităţii autonome şi creative; 

 Realizarea educaţiei estetice a elevilor, în sensul dezvoltării 

capacităţii lor de a înţelege frumosul din artă şi de a-l aplica în 

viaţa de toate zilele; 

 Renunţarea la caracterul excesiv teoretizant al programelor şi 

manualelor, creşterea caracterului aplicativ al cunoştinţelor; 

 Însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi 

universale, înfăptuirea unui anumit grad de cultură muzicală; 

 Educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei, al 

schimbului liber de opinii; 

 Prin însuşirea limbajului muzical vocal şi instrumental, muzica 

contribuie la formarea acelor elevi care vor să devină, în viitor, 

artişti instrumentişti; 

 Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de 

valorile moral-civice, a respectului pentru natură şi mediul 

înconjurător; 

 Prin caracterul său emoţional, muzica constituie un puternic 

mijloc de educare a sentimentului patriotic, dragostea de ţară. 

1. ANALIZA CANTITATIVĂ 
 
Ambianţa în şcoală este destinsă şi prietenoasă, creându-se o atmosferă 

propice activităţii didactice. Profesorii ţin permanent legătura cu părinţii prin 

telefon şi prin intermediul emailului și există, săptămânal, oră de consultații cu 

părinții. O comunicare permanentă este esenţială pentru parteneriatul şcoală – 

elevi – părinţi. 

Mediul social de provenienţă a elevilor este clasa de mijloc. Majoritatea 

părinţilor este formată din persoane cu studii superioare. Interesul părinţilor 

pentru educaţia copiilor lor este foarte mare şi se manifestă prin comunicarea  
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frecventă cu şcoala, prin sprijinul acordat şcolii, prin intermediul asociației 

părinților, organizație cu personalitate juridică proprie. 

Calitatea personalului didactic este certificată nu numai de pregătirea 

lor profesională, dar şi de permanenta lor participare la programele de dezvoltare 

şi instruire academică. 

Profesorii noştri se perfecţionează continuu, participând la toate cursurile 

specializate pentru învătământul muzical. 

Managementul Școlii Gimnaziale de Arte nr. 5 este asigurat de către un 

director iar conducerea operativă este asigurată de Consiliul de Administraţie.  

Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie, Comisiile metodice pe 

discipline sau arii curriculare, Comisiile pe probleme, Comitetul reprezentativ al 

părinţilor şi Consiliul elevilor sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea 

conform ROFUIP. 

 

 RESURSE UMANE 

 
a) Personal didactic – total norme: 67.33 

 
Categoria 

de personal 

Număr de 

persoane 

Grad 

didactic           

I 

Grad 

didactic           

II 

Grad 

didactic           

definitiv 

Debutant  Director 

(profesor titular 

gradul II) 

Profesori 71 35 10 6 20 1 

 

   b) Poziția față de post 

 
Cadre 

didactice 

Poziţia faţă de post 

Titulari Detaşaţi Suplinitori 

calificaţi 

Suplinitori 

necalificaţi 

Cumul 

Profesori 27 _ 12 1 23 

  

    c) Personal didactic auxiliar 

 
Personal didactic auxiliar 

Secretar -1 

Administrator-1 

Contabil – 0,5 
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d) Personal nedidactic 

 
Personal nedidactic 

Îngrijitori - 4 

Mecanic – 1 

Magazinier – 1  

Total norme la nivelul şcolii: 80,06 

 e) Elevi 

Forma de 

învăţământ 

An de studiu  Nr. elevi 

Învăţământ 

primar 

Clasa I  45 

Clasa a II-a  45 

Clasa a III-a  45 

Clasa a IV-a  45 

Total învăţământ 

primar 

  180 

 

Învăţământ 

gimnazial 

Clasa a V-a  56 

Clasa a VI-a  77 

Clasa a VII-a  77 

Clasa a VIII-a  57 

Total învăţământ 

gimnazial 

  247 

Total 

primar+gimnazial 

  427 

Total şcoală   427 
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2. ANALIZA CALITATIVĂ 

 

 RESURSE  MATERIALE 

 

 
 
5100 mp - suprafață desfăsurată 

 

Funcțiuni: 

Muzica, Arte plastice (desen, pictură, modelaj), Teatru, 

Coregrafie, Fotografie (webart). 

 

Spațiile au fost grupate dupa criteriul funcțional astfel încât să 

existe o cât mai naturală și cursivă comunicare între diferitele 

funcțiuni. 

 

Zona sălii de spectacol urmărește suspendarea sălii principale de 

spectacol cât și a sălii de dans peste aceasta, realizând un efect de 

plutire a celor doua volume. 

 

280 mp - spațiu forum/așteptare/cafeteria 
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300 mp - sala de arte plastice 
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825 mp –Spații expoziționale/multifuncționale 

 

35 Săli de studiu instrumente amenajate din punct de vedere 

acustic 

 

2 Săli ansambluri instrumentale și corale 

2 Săli Coregrafie 80 mp fiecare 

 

2 Săli Concert - Sala de spectacole polivalentă  

(Teatru, Concert, Conferințe, Dans) 

- 192 locuri, acustică polivalentă 

- Sala Concert Cameral - 63 locuri 
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Studio înregistrare 

 

Acces persoane cu dizabilități 

Spații exterioare cu gradene pentru diferite manifestări public. 

Fluiditate spațială, comunicare vizuală între diferite nivele si 

funcțiuni 

Climatul sonor asigurat în întreaga clădire (izolare între săli, 

zgomot aerian, izolare pe verticală) 

 

 INSTRUMENTE DISPONIBILE 

 
Instrumente cu coarde:         Instrumente cu clape: 

Viori ¼,1/2,3/4,1/1.                -pian concert Steinway 

Violoncele                              -pianine mecanice 

Viole                                       -clavinove 

Contrabași 

Chitări (rece, electrica, bas) 

Instrumente de suflat - flaut, oboi, clarinet, saxofon,                                                     

trompetă, trombon 

Instrumente percutie - timpan, xilofon, marimbafon, vibrafon, set 

tobe (mecanică, electronică) 

 

 

Școala Gimnazaială de Arte Nr. 5 este conectată la internet, are 

server propriu, este dotată cu 8 calculatoare, 30 laptopuri, 10 

imprimante, 2 aparate xerox, un ploter, o multifuncțională, instalație 

de sonorizare proprie, microfoane, mijloace audio-video, 2 video-

proiectoare și 2 ecrane. 

De asemenea, din anul școlar 2015 – 2016, toți profesorii titulari 

au primit din partea școlii, cu sprijinul Primăriei Sectorului 3 câte un 

laptop personal. 
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 OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

 
SECȚIA MUZICĂ 
Studiul instrumentelor din orchestra simfonică - cursuri individuale, 

un instrument principal la alegere, dupa cum urmează: 

 

Clasa I                                      Clasa I - VIII 

Pian sau Vioară                       Cursuri de Teorie și Solfegii  

                                                  Organizate pe grupe 

2                                  2 

Ore / săptămână                      Ore / săptămână 

Clasele I - VIII 

................................................................................................................. 

 

Clasa a III-a                               de la Clasa a V-a 

Violă sau Violoncel                    Instrument auxiliar  

                                                     la alegere, altul decât cel studiat 

                                                     ca instrument principal 

2                                    1 

Ore / săptămână                         Oră / săptămână 

Clasele III-VIII                           Clasele V-VIII 

............................................................................................................... 

Clasa a V-a                                  Ansamblu coral și instrumental 

Chitară, Flaut, Percuție 

3                                       2 

Ore / săptămână                           Ore / săptămână 

Clasele V-VIII                              Clasele V-VIII 

................................................................................................................ 

SECȚIA ARTE PLASTICE 

 

Clasele I - IV                                 Clasele V-VIII 

desen, pictura, modelaj                desen, pictură, modelaj și 

grupa mixtă pregătitoare             istoria artrelor 

3                                             6 

Ore / săptămână                            Ore / săptămână 

                                                    în grupe organizate pe ani de studiu 
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 CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC:  

 
Școala Gimnazială de Arte Nr. 5 are în încadrare 71 de cadre 

didactice, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 DIAGNOZA / ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 
Pornim de la priorităţile politicii educaţionale ale Ministerului 

Educaţiei Naționale: 

 

 Calitate 

 Descentralizare 

 Performanţă 

 Eficienţă 

 Standarde europene 

 Accesibilitatea la educaţie 

 Învăţare continuă 

 Oferte educaţionale 

 Resurse umane 

 Responsabilitate 

 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, primă verigă între 

Ministerul Educației Naționale şi  unităţile şcolare, respectiv beneficiarii 

Grade didactice Numar persoane 

Doctorat 3 

Gradul I 35 

Gradul II 10 

Definitivat 6 

Debutant 20 

Total 71 
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sistemului de învăţământ, proiectează, fundamentează şi aplică politica 

educaţională a Ministerului privind învăţământul preuniversitar. Pentru aceasta 

I.S.M.B. şi-a stabilit obiectivele, pentru anul şcolar 2020–2021, în concordanţă 

cu priorităţile Programului Naţional de Guvernare 2016–2020 şi a Strategiei 

Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului pentru perioada 2014–2020,  

privind asigurarea calităţii şi a  accesului la educaţie, al compatibilizării cu 

cerinţele de educaţie şi formare profesională  existente in Uniunea Europeană.  

Pentru elaborarea planului managerial şi a programului de acţiuni pentru 

anul şcolar 2020–2021, s-a realizat analiza contextului general exterior 

sistemului de învăţământ preuniversitar la sfârşitul anului şcolar 2020–2021 – 

P.E.S.T.E.  

 
 

CONTEXTUL POLITIC 
 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul 

preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele documente: 

- Legea învăţământului nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic; 

- Legea nr. 349/2004 pentru modificare şi completarea Legii nr. 128/1997 

privind Statutul personalului didactic; 

- Legea nr. 35 / 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

- Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei 

nr.75/12.07.2005; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat prin Ordinul de ministru nr.5079/2016; 

- O.M.Ed.C.nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării 

studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu; 

- O.M.Ed.C. nr.4655/22.07.2005 privind aprobarea standardelor de 

pregătire profesională pentru nivelul 2 de calificare, elaborate sau 

revizuite în cadrul proiectului Phare TVET RO 2002/000 – 

586.05.01.02.01.01, de modernizare a învăţământului profesional şi 

tehnic; 
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- Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în 

învăţământul preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr.3502/3.03.2005; 

- O.M.Ed.C. nr.3973/27.04.2005 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare, avizare şi aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a 

curriculum-ului pentru învăţământul postliceal; 

- O.M.Ed.C. nr.4706/29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind 

evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării; 

- Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013  - Guvernul României; 

- Guvernul României-Programul Naţional de Guvernare 2007/2010, adoptat 

iulie 2007. 

- Hotărârile Guvernului României privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr.233/24.03.2005; 

- Hotărârile Guvernului României privind aprobarea Strategiei pe termen 

scurt şi mediu pentru formarea profesională continuă, 2014-2020; 

- Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea 

sistemului de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare; 

- Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, aprobată prin Legea nr. 81 / 2006; 

- Raport asupra Stării Învăţământului – 2019-2020; 

- O.M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei 

M.Ed.C.T. privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar.  

 

Pornind de la statutul României ca stat membru al Uniunea Europeană şi 

având în vedere necesitatea compatibilizării învăţământului românesc cu 

sistemul european de educaţie şi formare profesională, Planul Managerial pentru 

anul şcolar 2020 – 2021 se fundamentează pe următoarele documente. 

- Obiective strategice europene în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale – M.Ed.C., mai 2005; 

- Raportul European asupra calităţii educaţiei în şcoală. 16 indicatori ai 

calităţii – Comisia Europeană, Brussels, mai 2000; 

- Evaluarea calităţii în educaţia preuniversitară, Parlamentul European şi 

Consiliul Uniunii Europene, Brussels, februarie 2001; 

- Educaţie şi formare, 2010. Succesul Strategiei de la Lisabona, Comisia 

Europeană, 2001; 
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- Programul de Educaţie şi Formare pe parcursul întregii vieţi, 2007 – 

2013: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet – 

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, 14 iulie 2004. 

- Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Organismul intermediar 

POSDRU - Instrumente Structurale ale Politicii de Coeziune Economică 

şi Socială a Uniunii Europene, 2014-2020. 

 

CONTEXTUL ECONOMIC 
 

Raportările anuale ale Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă 

– Bucureşti demonstrează dificultăţile întâmpinate de absolvenţii învăţământului 

preuniversitar în a se integra pe piaţa muncii. În acest sens absolvenţii de licee 

fără certificat de competenţe profesionale deţin ponderea cea mai mare a celor 

intraţi în şomaj.   

Cele mai căutate meserii solicitate de angajatorii din municipiul 

Bucureşti, în anul 2019 şi primul semestru al anului 2020 au fost: agent de pază 

şi ordine, confecţioner îmbrăcăminte, confecţioner tricotaje, muncitor 

necalificat, lăcătuş, confecţioner articole piele, sudor, agent comercial, vânzător, 

tâmplar, şofer, electrician, zidar, mecanic auto, lucrător în servicii, etc. 

Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi a părinţilor 

acestora a tendinţelor de pe piaţa muncii se reflectă în mod negativ asupra 

opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în continuare mai 

solicitate, în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul profesional 

prin şcoala de arte şi meserii, chiar dacă cererea de locuri de muncă în domeniu 

depăşeşte cu mult oferta actuală. Conform studiului Centrului Municipal de 

Asistenţă Psihopedagogică Bucureşti, cei mai mulţi elevi şi părinţi optează 

pentru continuarea studiilor în ciclul inferior al liceului, la specialitatea 

"Matematică-informatică". 

Notabilă este creşterea numărului protocoalelor de colaborare între 

unităţile şcolare şi agenţii economici din anumite domenii de activitate, în 

perspectiva descentralizării financiare şi a nevoii tot mai pregnante de a adapta 
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oferta educaţională la raportul real dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii. În 

acest context, procesul de descentralizare a învăţământului preuniversitar 

constituie un demers oportun şi necesar, răspunzând cerinţei existenţei unui 

învăţământ organizat, administrat şi finanţat conform standardelor Uniunii 

Europene. Având la bază principiile transparenţei, echităţii şi adecvării, 

activitatea de finanţare a unităţilor de învăţământ va presupune nu numai 

finanţarea de bază (costul standard / elev), cum se întâmplă în general, ci şi 

finanţări complementare şi compensatorii, bazate pe cerinţele specifice de 

context socio – economic. 

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative 

asupra interesului acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al 

materialelor didactice, precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru 

parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate reprezenta de 

asemenea o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de 

grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) 

până la abandonul şcolar.  

Conform Raportului asupra stării sistemului naţional de învăţământ pe 

anul 2019, realizat de Ministerul Educaţiei Naționale, „rata de abandon şcolar în 

România este una dintre cele mai ridicate din Europa”.  

Deosebit de utilă, în acest context, este extinderea programelor sociale din 

domeniu: acordarea suplimentului gratuit de hrană constând în produse de 

panificaţie şi lapte atât la clasele I-IV, cât şi la copiii din grădiniţele cu program 

normal; asigurarea manualelor şcolare gratuite pentru clasele I-X începând cu 

anul şcolar; coborârea plafonului de venituri pentru acordarea de manuale 

şcolare gratuite pentru elevii învăţământului neobligatoriu; acordarea 

rechizitelor şcolare gratuite; acordarea burselor de ajutor social; programul 

guvernamental "Bani de liceu"; acordarea ajutorului financiar în vederea 

achiziţionării de calculatoare etc. 
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CONTEXTUL SOCIAL 
 

Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii 

majorităţii populaţiei Capitalei, care acordă importanţă pregătirii academice, de 

cultură generală, fapt ce determină ca primele opţiuni ale părinţilor şi elevilor la 

intrarea în ciclul post-gimnazial să fie pentru specializările profilurilor teoretice. 

Pe de altă parte, din chestionarele aplicate de diverse instituţii de profil se 

constată că majoritatea persoanelor intervievate au un nivel scăzut de cunoştinţe 

în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ din Capitală, lipsa de cunoştinţe 

manifestându-se inclusiv în ceea ce priveşte informaţiile esenţiale privind 

educaţia, învăţământul obligatoriu, gratuitatea învăţământului de stat etc. În 

acest context, orice modificări survenite în politica educaţională - fie ele de 

structură sau de conţinut - sunt percepute deformat, prin prisma experienţei 

personale şi a felului în care s-a asigurat accesul la informaţie. Mass-media 

reprezintă de cele mai multe ori principalul intermediar în comunicarea 

noutăţilor în rândul elevilor şi părinţilor, substituindu-se uneori factorilor ce ar 

trebui să asigure informarea corectă a beneficiarilor educaţiei - diriginţi, cadre 

didactice, conducerea şcolilor. Din acest punct de vedere, este necesar ca toate 

cadrele didactice, diriginţii să fie în primul rând ele bine şi corect informate. 

La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, 

cu efecte pe termen lung asupra întregului sistem de învăţământ. Este important 

de menţionat stoparea declinului demografic pentru segmentul de învăţământ 

preşcolar. Unităţile de învăţământ de prestigiu sunt căutate de copiii crescuţi 

într-un mediu social care apreciază şi favorizează educaţia, pentru care formarea 

este un proces continuu. Pe de altă parte, unele unităţi şcolare situate în zone 

defavorizate, din cartiere mărginaşe, întâmpină probleme deosebite în iniţierea şi 

menţinerea legăturii cu comunitatea, fiind necesară intensificarea eforturilor 

făcute de şcoală pentru a-şi sprijini elevii în continuarea studiilor. 
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Nu în ultimul rând, trebuie remarcată influenţa asupra opiniei publice a 

materialelor apărute în mass-media centrală. Această tendinţă se reflectă în 

concepţia generală asupra învăţământului românesc, în special ca imagine, cu 

efecte negative pe termen lung 

Relaţia dintre mass – media şi I.S.M.B. a fost principială, corectă, 

permanentă şi, totodată, utilă ambelor părţi. 

 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 
  

Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai 

largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele 

învăţământului preuniversitar.  

Sprijinul Ministerului Educației Naționale acordat iniţiativelor unităţilor 

şcolare în sensul predării-învăţării asistate de calculator reprezintă indiscutabil 

un punct forte în această direcţie. În plus, posibilitatea reală a folosirii soft-urilor 

educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar. 

Totodată, acţiunea guvernului de a accelera introducerea calculatoarelor şi 

accesului la Internet în unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal în colaborare 

cu Ministerul Educației Naționale reprezintă o oportunitate pentru sistemul 

educaţional actual. La sfărşitul anului şcolar trecut, 83% din unităţile de 

învăţămănt din Bucureşti erau racordate la Internet. Restul de 17% este 

constituit din unităţile de învăţământ preşcolar. 

Programul Ministerului Educaţiei Naționale privind Sistemul Educaţional 

Informatizat – SEI, prin care a avut loc dotarea tuturor liceelor cu câte o reţea de 

calculatoare performante, precum şi implementarea pachetului de programe 

Asistent Educaţional pentru Liceu – AEL a prezentat avantaje indiscutabile 

pentru modernizarea procesului de învăţământ.  

Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învăţământ 

preuniversitar îl reprezintă încă insuficienta pregătire a cadrelor didactice de alte 

specialităţi decât informatică în ceea ce priveşte utilizarea programelor de 
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calculator, chiar a celor mai uzuale (Microsoft Office). Oferta de formare în 

acest sens a instituţiilor de învăţământ superior şi a agenţilor economici poate fi 

valorificată, în condiţiile motivării cadrelor didactice pentru a urma astfel de 

cursuri de perfecţionare. 

Extrem de oportune şi necesare au fost, în perspectiva asigurării calităţii 

învăţământului şi a oferirii de şanse egale a tuturor elevilor, măsurile 

Ministerului Educației Naționale privind dotarea unităţile de învăţământ cu 

fonduri pentru laboratoarele de biologie, fizică, chimie, pentru îmbogăţirea 

fondului de carte a bibliotecilor şcolare şi dotarea cabinetelor de consiliere 

psihopedagogică şi a cabinetelor de logopedie. 

 

CONTEXTUL ECOLOGIC 

   Conform datelor oficiale,  Municipiul Bucureşti se înscrie printre cele 

mai poluate centre urbane din Europa.Există indicatori de poluare ridicaţi la 

calitatea aerului, apei si solului,  factori ce influenţează starea generală de 

sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor.Studiile de specialitate 

relevă faptul că speranţa de viaţă a bucureştenilor este, în medie, cu cinci ani 

mai mică in comparaţie cu media de la nivelul ţării. Cauzele acestei situaţii sunt 

multiple. Amintim numai realitatea conform căreia în ultimii 15 ani au dispărut 

60% din spatiile verzi din interiorul oraşului şi din centura naturală de protecție. 
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ANALIZA S.W.O.T. A ȘCOLII GIMNAZIALE DE ARTE NR. 5 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 personal didactic calificat, din 

care 60% au gradul didactic I; 

 relațiile cadru didactic – elev, 

relații de parteneriat; 

 interesul unor cadre didactice 

pentru autoperfectionare – 

participarea la cercuri 

pedagogice, comisii metodice, 

susținerea gradelor didactice; 

 centrarea demersului didactic pe 

formarea competențelor de baza; 

 preocupari privind evaluarea 

unitară a activitații elevilor si 

modernizarea tehnicii de 

evaluare; 

 derularea unor programe de 

pregatire suplimentară care au în 

vedere nivelul de cunoștințe și 

performanțe instrumentale ale 

elevilor la finalizarea clasei a 

VIII-a; 

 activitați extracurriculare: 

activitați culturale, competiții 

muzicale, concursuri, spectacole 

etc.; 

 folosirea în lecțtii a materialelor 

didactice existente si 

confecțtionate; 

 exista o buna delimitare a 

responsabilităților cadrelor 

didactice și o buna coordonare a 

acestora; 

 rezultate ale unor cadre 

didactice în ceea ce priveste 

stimularea competiției, 

afirmarea scolii; 

 

 rezistența unor cadre didactice 

în eliminarea unor metode 

tradiționale de predare și 

promovarea unor metode 

interactive, participative; 

 lipsa motivației, a interesului 

unui mare numar de elevi 

privind însusirea conținutului 

programelor școlare; 

 slaba preocupare a unor cadre 

didactice pentru activitatea de 

performanță; 

 degradarea disciplinei școlare; 

 dezinteresul unor cadre 

didactice pentru managementul 

clasei; 

 lucrul în echipa este deficitar la 

nivelul colectivului didactic; 

 lipsa de informații privind 

tehnologiile moderne, 

cunoașterea si inserarea acestora 

in activitatea de predare-

invatare; 

 rezultate mediocre la 

concursurile de specialitate; 

 lipsa de responsabilitate în 

îndeplinirea sarcinilor trasate; 

 cunoașterea insuficienta de către 

profesori a nevoilor elevilor, 

familiilor acestora, lipsa de 

consiliere si îndrumare a 

parinților; 

 neimplicarea pțrintilor în 

pregatirea elevilor. 
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Oportunitați Amenințari 

 elaborarea revistei școlii, cu 

contribuția originala a elevilor și 

cadrelor didactice; 

 axarea pe un învatamant de arta 

cu o arie de cuprindere mai larga 

(clase de instrumente populare, 

muzică si dans modern) ; 

 înființarea unor grupe de 

preșcolari cu profil de arta; 

 întocmirea de proiecte și 

utilizarea fondurilor 

structurale (Școala adultilor, 

Școala dupa școala); 

 parteneriate cu comunitatea 

locala; 

 varietatea cursurilor de 

formare ; 

 posibilități materiale de 

stimulare si motivare a 

cadrelor didactice (salarii de 

merit, gradații de merit); 

 dotarea cu instrumente 

muzicale performante si cu 

aparatură audio, video; 

 încadrarea scolii cu cadre 

didactice calificate; 

 scaderea drastică a populației 

școlare; 

 scăerea importanței manifestate 

de către oameni către domeniul 

cultural-artistic 

 

 

 
În cele ce urmează, pentru o bună diagnoză a situației școlare, analiza 

SWOT se va defalca pe următoarele aspecte: 

 

 Oferta curriculară 

 Resurse umane si materiale 

 Relațiile cu comunitatea 
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 Oferta curriculară 

 
PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 
ste singura școala de profil din 

sectorul 3 

Permite studiul instrumentelor 

muzicale la nivel performant 

Rezultate foarte bune la concursuri si 

olimpiade 

Inserția absolventilor în învatamantul 

liceal în proportie de 99% 

 

Inexistența în oferta curriculara a  

specializarilor 

Plan de școlarizare foarte mic in 

comparatie cu nr. de cereri 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
Lărgirea ariei curriculare pentru a 

cuprinde cererile tuturor membrilor 

comunității 

 

Legislația schimbatoare 

Lipsa inovației în curriculum 

 

Resurse umane și materiale 

 
 

a)PUNCTE FORTE 

(STRENGHTS)
Calitatea resurselor umane 

Calitatea resurselor materiale 

 

 

 

 

 

 

b)PUNCTE SLABE 

(WEAKNESSES)
Resurse umane 

Resurse materiale 

 

 

 

 

c)OPORTUNITĂȚI 

(OPPORTUNITES)
Resurse umane 

Resurse materiale 

 

 

 

d)AMENINȚĂRI 

(THREATS)
Resurse umane 

Resurse materiale 

 

 

 

,, STRENGHTS “ – PUNCTE FORTE 

Calitatea resurselor umane: 
Personalul didactic este calificat în proporţie de 100 %; 

Ponderea cadrelor didactice titulare este de (60%); 
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Capacitatea majorităţii cadrelor didactice de a se adapta în timp scurt noilor 

cerinţe de formare cerute de piaţa muncii; 

Un număr foarte mare de profesori care au parcurs stagii de formare 

continuă cât şi cursuri de perfecţionare; 

Existenţa în cadrul şcolii a unor profesori, care sunt metodişti pe 

specialităţi cât şi realizatori de auxiliare curriculare; 

Există cadre didactice ce au a doua facultate sau au dublă specializare 

Ponderea cadrelor didactice ce utilizează calculatorul este de 80%; 

Capacitatea managerială de a asigura transparenţa în actul decizional 

Foarte buna colaborare cu mass-media; 

Colaborarea deosebită şi eficientă cu I.S.B. şi instituţii ale autorităţii 

publice: Primărie, Consiliul local, Poliţie, Jandarmerie; 

Existenţa unor elevi dornici de performanţă; 

Numărul mare de elevi participanţi şi premiaţi la concursurile şcolare, 

competiţii, olimpiade; 

Dorinţa elevilor de-a se implica în activităţi extracurriculare şi chiar în 

organizarea lor; 

Oferta educaţională a şcolii se raportează la nevoile elevilor, părinţilor şi ale 

comunităţii locale; 

Interesul părinţilor şi elevilor pentru specializările în care se pot pregăti 

elevii 

Implicarea părinţilor ca parteneri în educaţia elevilor; 

 

Calitatea resurselor materiale: 
 

Baza materială corespunzătoare cerinţelor curriculare actuale, capabilă să 

asigure un învăţământ eficient, formativ-performant; 

Existenţa bibliotecii cu peste 200 de volume; 

Existenţa sălilor de spectacole capabile să asigure un învăţământ de calitate; 

Sală de spectacole dotată cu echipament IT şi audio-video la standarde 

înalte; 

Incinta exterioară este asigurată printr-un sistem de iluminare performant, 

performant, camere video, şi acces în unitate cu cartelă magnetică; 

Spaţii exterioare amenajate şi îngrijite la cel mai înalt nivel; 

Colaborare eficientă cu partenerii educaţionali locali, dar mai ales cu 

familia, privită ca principal partener educaţional. 

 

,, WEAKNESSES ” - PUNCTE SLABE 
Alocaţiile financiare nu sunt în măsură să acopere întreţinerea, investiţiile şi 

reparaţiile la diferite obiective ale scolii; 

Neimplicarea comunităţii locale, a părinţilor şi agenţilor economici în 
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sprijinirea demersului de realizare a unor evenimete de anvergură, extrem de 

utile motivațional pentru elevi. 

 

,, OPPORTUNITES ” - OPORTUNITĂŢI 
Resurse umane 

Numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara 

orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii 

grupului, o comunicare mai bună; 

Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., 

O.N.G.-uri, universităţi, proiecte educaţionale; 

Realizarea unor convenţii de parteneriat cu diverse instituţii, fundaţii 

şi asociaţii ale comunităţii locale; 

Posibilitatea de informare pe Internet; 

Participarea la programe naţionale, europene, internaţionale; 

Existenta in cadrul colectivului scolii a unui nucleu entuziast de cadre 

didactice aflate în prima parte a carierei; 

Participarea la schimburile de elevi între şcoală şi alte unităţi şcolare 

din ţară şi străinătate; 

Participarea la concursuri şcolare şi posibilitatea accederii în 

învăţământul liceal pe baza rezultatelor bune obţinute in scoala generala; 

posibilitatea diversificării opţiunilor profesionale a elevilor pe 

parcursul unui ciclu de învăţământ; 

Organizarea zilei Porţilor deschise; 

Disponibilitate din partea unor parteneri ca Universitati, Biserica, 

instituţii culturale de a veni în sprijinul şcolii şi a proiectelor propuse; 

Interesul crescând al mass-mediei pentru a informa la timp şi în mod 

obiectiv noutăţile şi evenimentele din sistemul educaţional; 

Nevoia de informare despre oferta educaţională a şcolii în rândurile 

elevilor din învăţământul obligatoriu. 

 

Resurse materiale 
Creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii; 

Posibilitatea închirierii unor spaţii disponibilizate; 

Accentuarea rolului parteneriatului în dezvoltarea unităţii şcolare; 

Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere a 

şcolii sau chiar de modernizare; 

Posibilitatea de închiriere a  sălii de spectacole si conferinte după 

terminarea programului elevilor. 

Oferta Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară şi a 

Proiectelor cu finanţare europeană; 

 

 



31 

 

,,THREATS ”- AMENINŢĂRI 

Resurse umane: 
Scăderea natalităţii după anul 1990 cu implicaţii negative în realizarea 

planului de şcolarizare; 

Problemele socio-economice ale familiilor din care provin o parte a 

elevilor noştri; 

Transferarea de la alte unităţi şcolare a unor elevi-problemă în 

unitatea noastră; 

Lipsa timpului dedicat de părinţi pentru educaţie şi pasarea 

responsabilităţii totale şcolii, ca factor singular al formării tânărului; 

Lipsa de perspectivă a elevului după terminarea scolii; 

Slaba motivaţie financiară a cadrelor didactice; 

Mentalitatea deficitară a unor părinţi în actul educaţional datorită 

slabei consilieri şi inadaptării la cerinţele actuale; 

Lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă, manifestată de unele 

cadre didactice; 

Posibilitatea angajării unor cadre didactice sau a altor angajaţi fără 

experienţă profesională şi insuficient pregătiţi pentru angajarea unor 

responsabilităţi în cadrul unei unităţi de învăţământ; 

Insuficienta conştientizare din partea elevilor a pericolelor la care se 

expun în cazul intrării acestora în anturaje specifice vârstei. 

Insuficienta adaptare a mentalităţilor şi comportamentelor părinţilor la 

realităţile cotidiene, dar mai ales în raport cu proprii copii; 

Personal insuficient pentru intretinerea  unităţii noastre şcolare. 

 

Resurse materiale: 
- insuficienţa resurselor financiare pentru întreţinerea infrastructurii bazei 

materiale a unităţii şcolare; 

- lipsa de interes a sponsorilor şi a societăţilor comerciale în susţinerea 

activităţii educaţionale, a activităţilor sportive, concursuri, competiţii 

şcolare, activităţi extradidactice; 

- politizarea sistemului de învăţământ; 

- nerecunoaşterea performanţelor şi a rezultatelor obţinute în procesul 

instructiv-educativ de către unele instituţii publice; 

- dezinteresul societăţii româneşti faţă de problemele specifice 

învăţământului românesc. 

Necunoaşterea sau neînţelegerea corectă a legislaţiei ca urmare a cantităţii 

mari de informaţie şi mereu în schimbare; 

Instabilitate la nivel social şi economic al instituţiilor potenţial partenere; 

Insuficienţa fondurilor financiare datorate crizei economice prin care trece 

societatea românească; 

Pregătirea precară a comunităţii locale pentru parteneriat în educaţie, 
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favorabil unităţii de învăţământ.  
 

Relațiile cu comunitatea: 

 
PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 
Pozitie geografica centrală 

Receptivitate si transparență din 

partea conducerii 

Activitați extrascolare foarte variate 

Parteneriate cu reprezentanți ai 

comunitații 

Parteneriate cu Palatul Național al 

Copiilor,PETROM S.A.,Jeunesse 

Musicales 

Organizarea Concursului 

International „Millenium Piano” 

  Parteneriat cu Rotary Club  

Inițierea unui numar mic de noi 

parteneriate 

Rezultate cuantificabile reduse ale 

proiectelor de parteneriat 

Comunicare deficitara cu parinții in 

anumite situații 





 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
Schimburi culturale 

Sustinere din partea autorităților 
Legislație restrictivă 

Creșterea concurenței din partea altor 

unitati scolare 

 

ANALIZA P.E.S.T.E. A ȘCOLII GIMNAZIALE DE ARTE NR.5 

Politic: 

 

Politica educațională aplicată în învățământ la nivelul Școlii Gimnaziale 

de Arte Nr.5, având la baza principiul descentralizării si flexibilizării, al 

descongestionării, se dovedeste eficientă în dezvoltarea pozitivă a activității. La 

nivelul Municipiului București, în urma descentralizarii administrației publice, 

comunitatea locala a Sectorului 3 îți asumă, în mare parte, rolul de principal 

sprijin financiar al unității de învătământ, răspunzând, în limita posibilităților, 

solicitărilor managerilor, fiind deschisa unui dialog constructiv. 

De asemenea, comunitatea locala are un rol decisiv în realizarea tuturor 

proiectelor unității de învătământ. 
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Economic: 

 

La nivelul sectorului, putem vorbi despre o relansare economică în ultimul 

timp, fapt ce  influențează pozitiv posibilitatea acordarii unor resurse financiare 

mai mari în învătământ. 

Școala Gimnaziala de Arte Nr.5 a beneficiat de fonduri pentru 

reabilitarea  infrastructurii și informatizarea învătământului din finanțare locală, 

extrabugetară si bugetară în scopul asigurării unui proces educațional de calitate. 

 

Social: 

 

Existenta lipsurilor, generatoare de delincvența în randul elevilor, impune 

reorientarea termenului de educare a personalității elevului, insistându-se asupra 

contracarării efectelor negative . 

Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziții 

diferite față de problematica educației, existând și grupuri de interes care nu o 

receptează ca pe un adevarat mijloc de promovare socială. 

Numai prin eforturile de educație, colaborarea cu părinții elevilor, 

formarea și instruirea permanenta a adulților se vor putea atenua: creșterea 

țomajului, crețterea alarmantă a violenței și a ratei infracționalității deprecierea 

relațiilor inter-umane, tendința de negare a autorității statului și a instituțiilor 

sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială, pasiunea pentru frumos și 

adevar, dezvoltarea multilaterală a personalității umane. 

În  context legal, elevii cu situație materială precară vor beneficia de 

partituri muzicale, instrumente muzicale, posibilitatea susținerii unor recitaluri 

instrumentale, precum și premii constand în bani pentru elevii cu rezultate 

deosebite la concursuri locale, naționale si internaționale, festivaluri și concerte. 

Tehnologic: 

 

La nivelul Școlii Gimnaziale de Arte Nr.5, există suficiente spații pentru 

activitatea cadrelor didactice și elevilor, utilate cu aparatura necesara . 

Două săli de concert utilate la standard european, săli de repetiții pentru 

cor și orchestră, săli individuale de studiu, bibliotecă, sala media, vestiare, două 

săli de balet complet echipate, instrumente muzicale noi, conectare la Internet, 

imprimante, copiatoare, scanner , dotare ce permite desfățurarea  în bune 

condiții a  orelor de instrument ți teorie muzicală precum și al ansamblurilor de 
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cor și orchestră si actualizarea permanentă a cunoștintelor de către elevi și 

profesori. 

 

 Ecologic: 

 

La nivelul Școlii Gimnaziale de Arte Nr.5, activitățile inițiate și derulate 

de unitatea școlara, nu afectează mediul prin  deșeurile produse în urma 

procesului educațional. 

II.Strategia proiectului: 

 
 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 
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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 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; 



36 

 

 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 în operă a 

adevărului                               

 VIZIUNEA SCOLII GIMNAZIALE DE ARTE NR.5 

Preocuparea şcolii noastre pentru asigurarea de servicii educaţionale de 

calitate, pentru antrenarea şi valorificarea superioară a resurselor umane şi 

materiale, ca răspuns la exigenţele unei  societăţi concurenţiale care promovează 

valorile, se concretizează pe mai multe direcţii, cum ar fi: 

 necesitatea reconsiderării şi redimensionării managementului la 

nivelul şcolii şi al clasei în vederea soluţionării eficiente a 

problemelor şcolii, iar la nivelul clasei, în perspectiva unei mai 

bune cunoaşteri a personalităţii elevilor, a nevoilor şi abilităţilor în 

vederea egalizării şanselor; 

 deschiderea spre schimbare, inovaţie, cu păstrarea şi continuarea 

tradiţiilor valoroase; 

 centrarea demersului didactic pe elev, promovarea învăţării 

individualizate, personalizate; 

 cuprinderea în oferta curriculară a unor discipline noi, care să 

completeze abilităţile, competenţele formate pe trunchiul comun; 

 implicarea şcolii, a cadrelor didactice şi a elevilor în proiecte 

sociale comunitare, educaţionale, local-regionale şi internaţionale; 

 formarea continuă a cadrelor didactice prin înscrierea la cursuri de 

perfecţionare iniţiate de Casa Corpului Didactic, participarea 

creativă la activităţi metodico-didactice la diverse nivele; 

 contribuţii personale la elaborarea unor materiale metodice; articole 

în presa de specialitate; 

 crearea unui climat de securitate fizică şi de libertate spirituală în 

incinta şcolii; 
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 îmbunătăţirea şi dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie în 

vederea dezvoltării calităţii muncii educative şi a îmbunătăţirii 

rezultatelor ei. 

Din această perspectivă Şcoala Gimnazială de Arte Nr.5 îşi propune ca 

să participe activ la asigurarea drepturilor copiilor talentaţi, înclinaţi spre 

domeniul artistic. Pornind de la premiza că nici un copil nu este identic cu 

ceilalţi instituţia noastră urmăreşte dezvoltarea maximă a potenţialului fiecărui 

educabil în vederea atingerii performanţei.  

 ȚINTE STRATEGICE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE 

 
Ţinta strategică 1: Creşterea calitaţii procesului instructiv – educativ 

la fiecare disciplină, în funcţie de particularităţile fiecăreia. 

Motivaţia alegerii ţintei 

Învăţământul cu program suplimentar de artă se organizează pentru copiii 

şi elevii cu aptitudini în acest domeniu, având ca scop obţinerea performanţelor. 

Misiunea şcolii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de şansa 

dezvoltării libere, integrată şi armonioasă a individualităţii umane pentru a fi 

pregătit pentru a treaptă superioară în educaţie. 

Rezultate aşteptate: 

- Atragerea şi motivarea elevilor în alegerea studierii unui instrument 

muzical 

- Creşterea numărului de elevi care acced spre treptele superioare ale 

învăţământului vocaţional 

- Participarea la cât mai multe concursuri din calendarul competiţional 

- Promovarea la olimpiadă a elevilor cu performanţe foarte bune 

Ţinta strategică 2: Facilitatea dezvoltării competenţelor profesionale 

şi manageriale ale cadrelor didactice pentru a răspunde noilor cerinţe din 

sistemul educaţional. 

Motivarea alegerii ţintei: 

Cadrele didactice trebuie să participe la cursuri de perfecţionare, la 

activităţi metodico-ştiinţifice, la mese rotunde şi discuţii de profil, să valorifice 
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mai eficient resursele umane şi materiale, tehnica informaţională, să utilizeze în 

demersul didactic strategiile moderne pentru o mai bună înţelegere a procesului 

instructiv – educativ. Este necesar ca personalul şcolii să fie în temă cu noile 

informaţii, pentru a putea utiliza tehnologia informatică în favoarea creşterii 

calităţii. 

 

Rezultate aşteptate: 

- 50% din personalul angajat să urmeze cursurile acreditate. 

- 100% calificative „Foarte Bine” în urma evaluării activităţii. 

- Lecţii demonstrative semestriale la nivelul fiecărei catedre/comisii 

metodice, schimb de experienţă  în cadrul şcolilor de profil din 

Municipiul Bucureşti. 

Ţinta strategică 3: Asigurarea condiţiilor optime şi de siguranţă 

necesare desfăşurării activităţii artistice de calitate. 

Motivarea alegerii ţintei: 

Acest scop vizează crearea unui spaţiu adecvat cerinţelor de funcţionare 

pentru instruirea practică a elevilor, prin cooperarea cu autorităţile locale şi 

comitetele de părinţi consolidând astfel parteneriatul şcoală – comunitate. 

Rezultate aşteptate: 

- Procurarea de instrumente noi 

- Amenajarea corespunzătoare a sălii de festivităţi 

- Creşterea gradului de siguranţă în unitate şi lipsa fenomenului de 

violenţă. 

Ţinta strategică 4: Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii 

printr-un parteneriat educativ eficient profesori-elevi-părinţi 

Motivarea alegerii ţintei 

Succesul organizaţiei va depinde tot mai mult de oferta educaţională şi nevoile 

individuale şi locale. 

Câştigarea părinţilor ca parteneri este de natură să eficientizeze munca educativă 

şi contruibuie la îmbunătăţirea calităţii actului de învăţare. 
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Rezultate aşteptate: 

- Creşterea numărului de parteneriate cu alte şcoli, comunitate locală şi 

instituţii. 

- Implicarea părinţilor în activităţi specifice. 

- Atragerea unui număr crescut de copii.         

 

Resurse: 

 
Resursele pe care le vom avea în vedere vor fi menționate în Planurile 

Operaționale ale proiectului și vizează toate categoriile: umane, materiale și 

financiare, de timp, de expertiză și de experiență, de autoritate și putere, 

necesare desfășurării acestui proiect. 

 

Termene de aplicare: 
 

Acest proiect se va desfăşura în perioada 2020–2024, pe parcursul a patru etape: 

• Etapa a I-a: 01.09.2020 - 31.08.2021 

• Etapa a II-a: 01.09.2021 - 31.08.2022 

• Etapa a III-a: 01.09.2022 - 31.08.2023 

• Etapa a IV-a: 01.09.2023 - 31.08.2024 

 

Pentru fiecare dintre activitățile cuprinse în acest proiect, se va menționa 

termenul de aplicare corespunzător. 
 

 


