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I. CADRUL LEGISLATIV 

 

Proiectul de dezvoltare instituţională este conceput în conformitate cu: 

 

 

 Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011; 

 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în 

domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”); 

 Raport comun privind progresele înregistrate pentru anul 2010 al Consiliului și al Comisiei privind 

punerea în aplicare a programului de lucru „Educație și formare profesională 2010”; 

 Strategia ARACIP pentru perioada 2011 – 2015. Recâştigarea încrederii în educaţie; 

 Strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii”; 

 Pactul Naţional pentru Educaţie 2008 – 2013; 

 Strategia natională – Educaţie pentru toţi 2004 – 2015; 

 Legea 87/ 2006 – Privind Asigurarea Calităţii în Educaţie; 

 Hotărârile şi Ordonanţele emise de Guvernul României în domeniul educaţiei; 

 Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în 

Monitorul Oficial; 

 Actele normative ce decurg din legile menţionate anterior;  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Precizările şi programele elaborate de M.Ed.C.T.S. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de artă; 
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Şcoala gimnazială de arte ,,Iosif Sava” 

 

Scurt istoric 
 

 Școala gimnazială de arte ,,Iosif Sava,, a luat ființă la 1 octombrie 1956 prin ordin de 

înfiinţare a unei şcoli de muzică în Raionul Griviţa Roşie din Bucureşti. 

 Şcoala îşi porneşte activitatea cu secţiile de vioară şi pian, unde se înscriu 60 de elevi şi 

predau 4 profesori (primul director fiind profesorul Mircea Vlada) şi cu doar 2 săli de curs cedate de 

Clubul CFR Griviţa Roşie din Calea Griviţei 353. 

 Din anul şcolar 1957-1958 primeşte numele de Şcoala elementară de muzică nr.1 şi apar 

catedrele de violoncel, teorie şi solfegii şi ansamblul coral. Începând cu anul şcolar 1960-1961, 

şcoala se mută în strada Comana nr.19, unde existau 8 săli de curs, iar un an mai târziu se 

înfiinţează clasele de flaut, trompetă, violă precum şi secţia de arte plastice. Din 1963 școala se 

extinde cu noi clase de oboi, clarinet, corn şi contrabas și astfel și numărul de elevi crește la  360 

(300 la secția muzică şi 60 la secția de arte plastice) şi 36 de profesori. În anul școlar 1964-1965 

titulatura școlii se schimbă în Şcoala generală de 8 ani de muzică şi arte plastice nr.1 și se introduc 

noi discipline literatura muzicală pentru secţia de muzică, istoria artelor şi desen tehnic pentru secţia 

arte plastice, fagot, trombon, percuţie, iar în 1968 şi clasa de harpă. Din anul 1972 se introduce și 

pianul tehnic pentru clasele 5-8.  

 Începând cu anul şcolar 1972-1973 şcoala se mută în actualul sediu, pe strada Midia nr.37 

(astăzi Constantin Disescu) cu 21 săli de curs. Pentru prima dată secţia de arte plastice îşi 

desfăşoară activitatea în aceeaşi clădire cu secţia de muzică, numărul elevilor creşte la 450 iar al 

profesorilor la 50. 

 Începând cu anul 2005 şcoala poartă numele de "Iosif Sava" în memoria muzicologului  

roman şi se află în parteneriat cu fundaţia ce îi poartă numele. 

 Scoala continua traditia existenta in invatamantul muzical românesc, si se integreaza in 

contextul invatamantului european. Prin forme de activitate specifice, realizeaza educarea 

sensibilitatii, creativitatii, abilitatii artistice necesare in orice domeniu, si polarizeaza pozitiv 

preocuparile elevilor. Ea reprezinta o baza de selectie reala pentru liceele de arta. Aici se formeaza 

viitorul creator si consumator avizat de arta autentica, care va respinge subcultura, vulgaritatea, 

kitch-ul sau violenta. Respectand particularitatile de varsta si individuale ale elevilor, le formeaza 

gustul estetic si le dezvolta talentul artistic. 

 

 

Unitatea şcolară : Şcoala gimnazială de arte ,,Iosif Sava”- Bucureşti 

                                          

Tipul şcolii : şcoală cu program suplimentar de muzică şi arte plastice ,  învăţământ de zi cu clasele 

I - VIII 

 

Limba de predare : limba română 
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Populaţia şcolară 

Număr de elevi : 400 

Număr de clase : 23 

Provenienţă : mediu urban  

 

Personalul şcolii 

Număr de cadre didactice : 55 

Personal didactic auxiliar : 1 

Personal nedidactic : 6   

 

 

1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

 

 

1.1 INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

 

Populaţie şcolară: 

 Nr. elevi : 400, clasele I-VIII (primar, gimnazial), funcţionează în două schimburi 

 Rata de promovabilitate (in medie pe toate nivelurile) – 100 % 

 Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune – 93%) 

 

Personal didactic: 

 

 Nr. cadre didactice                        –  55 ( 26 titulari , 6 suplinitori, 23 colaboratori) 

 Nr. cadre didactice calificate        –  55 

 Nr. cadre didactice cu gradul I     –  38 

 Nr. cadre didactice cu gradul II     –  8 

 Nr. cadre didactice cu definitivat   – 7 

 Nr. cadre didactice debutanţi         – 2 

 

Resurse materiale: 

  

 Nr. săli clasă                                 – 33 

 Nr. săli concert                             –   2 

 Conexiune internet                       – existentă 

 Nr. calculatoare                            – 5 

 Nr. imprimante                             – 5 

 Nr. copiatoare                               – 3 

 Nr. posturi telefonice/fax             – 1  
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1.2 INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 

 

 Mediul de provenienţă al elevilor : familii cu nivel de şcolarizare mediu şi superior. 

 Calitatea personalului didactic :  

a. Calificat                                     – 100%, 

b. Cadre didactice cu gradul I.        –  38 (60%). 

c. Cu performanţe în activitatea didactică şi de specialitate – 40  (90,2 %). 

d. 2 profesori metodisti ai I.S.M.B., 

e. 1 profesor doctor 

f. 1 profesor doctorand. 

 Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare. 

 Calitatea managementului şcolar: directorul şcolii împreună cu membrii comisiei CEAC 

şi o echipă de cadre didactice abilitate prin cursuri de perfecţionare în domeniul 

managementului educaţional şi al perfecţionării  au iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de 

parteneriat cu alte şcoli din Bucureşti şi ţară şi cu comunitatea locală. Şcoala funcţionează 

după un plan managerial propriu, corelat cu planul managerial unic al Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti. 

 

 

 

1.3 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

 

Cultura organizaţională este mediul intern ce caracterizează unitatea de învăţământ şi care îi 

determină comportamentul şi eficienţa în raport cu sarcinile sale specifice. Valorile dominante sunt: 

cooperare, munca în echipă, respect reciproc, dragostea faţă de copii, respectul pentru profesie, 

libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. 

Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și 

funcționare al unității de învățământ care cuprind norme privind atât activitatea elevilor cât şi a 

cadrelor didactice el a fost armonizat cu legislaţia în vigoare şi au fost rediscutate în şedinţa 

Consiliului profesoral din data de 3.09.2015. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat deschis, 

caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare ; este un climat 

stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect 

şi de sprijin reciproc. 

Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la 

adresa acestora, le respectă părerile, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict 

birocratic în măsura posibilităților.. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor 

didactice. 
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Latura vizibilă 

 

Scoala gimnazială de arte,,Iosif Sava” din Bucureşti se află în cel de al 59 lea an de 

funcţionare neîntreruptă este o unitate de învăţământ preuniversitar ajunsă la maturitate, cu o istorie 

plină de transformări benefice în domeniul educaţional. Scoala se bucură deja de recunoaştere şi 

prestigiu la nivel naţional şi internaţional, atât prin absolvenţii şi dascălii săi, cât şi prin rezultatele 

de excepţie, performanţe pe care le-a obţinut de-a lungul timpului. Şcoala are absolvenţi care au fost 

acceptaţi în afara ţării în cele mai prestigioase instituţii muzicale cum ar fi Menuhin School of 

Music London, Guildhall of Music and Drama London, Royal College London, Hochschule fur 

Musik Hans Eisler Berlin, Universitat der Kunste Berlin, absolvenții școlii sunt distinși cu premii în 

prestigioase competiții internaționale cum ar fi Mitrea Florian câștigător al premiului II la 

Concursul internațional ARD – Munchen 2014, Andrei Ioniță,laureat cu Premiul I Concursul ,,Piotr 

Ilici Ceaicovski – Moscova 2015, laureat cu Premiul II al Concursurilor ARD Munchen, Emanuel 

Feuermann, Giovani Gabrielli – 2014, laureat cu premiul I al Concursului Aram Hachaturian 

exemplele pot continua. 

Aplicarea principiilor şi ale strategiei reformei didactice, elaborate prin prisma unei 

concepţii manageriale moderne bine structurate pe direcţii specifice precum şi actualitatea 

profilurilor şi a specializărilor care asigură integrarea socio-profesională a absolvenţilor pe criterii 

de competenţă, poziţionează scoala noastra într-un punct de referinţă al educaţiei muzicale 

performante între unităţile din învăţământul preuniversitar românesc. 

În acest mod devine elocventă puternica preocupare pentru implementarea şi aprofundarea 

anumitor procedee de muncă în cadrul organizaţiei: 

 Predominanţa unor atitudini şi comportamente responsabile şi exigente faţă de profesie şi 

autoformare, faţă de normele sociale şi culturale de valoare unanim acceptată 

 Existenţa unei tradiţii în dezvoltarea unui demers didactic la standarde crescute de 

performanţă 

 Consolidarea unui nucleu de cadre didactice puternic personalizat şi profesionalizat care 

induce o activitate managerială de tip democratico-participativ şi care se implică activ în 

desfăşurarea activităţilor specifice şcolii 

 Descentralizarea deciziei la nivelul şcolii 

 Existenţa unui sindicat puternic aflat în bune  relaţii  de  colaborare cu conducerea şcolii   

 Interesul şi implicarea unui număr relativ mare de cadre didactice în participarea la cursuri 

de formare continuă 

 Disponibilitatea pentru dezvoltarea de parteneriate educaţionale a responsabilului  

coordonator al activităţii educative 

 Existenţa unui climat de înţelegere, colaborare şi toleranţă între membrii colectivităţii 

 Scoala a realizat acţiuni cultural - muzical  educative menite să creeze un climat stimulativ 

de pregătire şi să asigure ataşamentul elevilor faţă de şcoală şi respectul pentru valorile 

acesteia:  
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 Manifestări dedicate “Zilei scolii” Concert in colaborare cu Fundatia ACCUMM la Palatul 

Şuţu 

 Parteneriat cu Fundatia Iosif Sava 

 Parteneriat cu COR  prin participarea la expozitii si concerte 

 Emisiuni live cu T.V.R., T.V.R Cultural 

 Festivalul de muzica romaneasca de ziua nationala a Romaniei   

 Concursul de tehnica pianistica 

 Festivalul de muzica preclasica 

 Festivalul de muzica de camera 

 Concursul de interpretare instrumentala ,,In Memoriam” 

 Concursul națonal ,,Iosif Sava,, 

 Concursul ,,Micul Solfegist,, 

 Festival de muzica romantica 

 Parteneriat cu Liceul de artă Bălaşa Doamna -Târgovişte 

 Parteneriat cu Fundatia ICA, Fundaţia culturală ,,Remember Enescu,, 

 Numeroase acţiuni de participare la concerte şi vizitare, cu scop didactic a unor muzee 

naţionale şi obiective   culturale de importanţă majoră, 

 Participarea în organizarea şi derularea Festivalului internaţional “George Enescu” 

 Parteneriat realizat cu UNMB 

 Parteneri în derularea activităților de mentorat pentru studenții UNMB și UNART. 

 La aceste activităţi, ce integrează şi întăresc coeziunea organizaţiei, se adaugă şi altele 

precum: 

o Recunoaşterea valorii unor persoane din organizaţie şi stimularea lor morală şi 

financiară, 

o Participarea  la diferite activităţi de formare continuă, 

o Selectarea partiturilor muzicale de către fiecare colectiv de catedră 

o  

 

Latura invizibilă 

 

Ca să înţelegem mai bine că există o conducere transformaţională, este necesar să 

evidenţiem şi partea ascunsă a culturii organizaţionale a Scolii gimnaziale de arte „Iosif Sava”, fără 

cunoaşterea căreia nu este posibilă dezvoltarea şcolii. 

Atât timp cât profesorii şi elevii  se identifică în mare măsură cu scopurile şcolii, putem 

admite despre cultura organizaţională a scolii că este o cultură puternică, pozitivă. Credem că tipul 

de cultură organizatorică specific instituţiei noastre este de tip sarcină (reţea), în care membrii sunt 

capabili să raspundă la o schimbare şi lucrează uşor în echipă, care cuprinde şi elemente din 

celelalte culturi (in special cea de tip club).  
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1.4 ANALIZA SWOT 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda SWOT, 

analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere : 

  - Management 

              - Resursele umane 

              - Resursele materiale şi financiare 

              - Curriculum 

              - Relaţiile cu comunitatea                                     

 

Management 

Puncte Tari 

 Existenţa curricumului naţional şi a planurilor cadru de învăţământ pentru nivelul primar şi 

gimnazial. 

 Existenţa legilor privitoare la reglementarea sistemului de învăţământ (Legea Învăţământului nr. 

1/2011, a Hotărârilor şi Ordonanţelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative 

ce decurg din legile mai sus menţionate, a Ordinelor,  Metodologiilor,  Precizărilor şi 

Programelor elaborate de M.E.C.S. pentru anul şcolar 2015 – 2016); 

 Existenţa Regulamentului intern reactualizat; 

 Existenţa Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a l Unitâţii de Învăţământ 

 Existenţa ofertei educaţionale a şcolii; 

 Existenţa Planului de Dezvoltare Instituţională bine fundamentat; 

 Existenţa Planului managerial; 

 Existenţa instrumentelor de lucru personalizate: fişa postului şi fişa de evaluare a activităţii 

pentru personalul didactic – auxiliar şi nedidactic, personali-zate cu atribuţii precise; 

Existenţa unor proceduri operaţionale aparute din dorinţa de standardizare a unor procese specifice. 

 

        Puncte slabe                         

 Multe cerinţe pentru un număr relativ mic de personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

presupune un număr mare de responsabilităţi alocat pentru fiecare compartiment de dezvoltare  şi 

conducere al şcolii. 

 

Oportunităţi 

 Descentralizarea sistemului de învăţământ; 

 Existenţa standardelor manageriale; 

 Existenţa cursurilor de formare oferite de furnizori de formare autorizaţi; 

 Nevoia obiectivă de schimbare la nivelul comunităţii. 
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    Ameninţări 

 Lipsa unui compartiment specializat pentru implementarea coerentă a unor proceduri şi a 

standardelor manageriale; 

 Incoerenţa politicilor educaţionale; 

 Ritmul alert al schimbărilor reclamate de alinierea la standardele europene (începând cu 2007, 

anul integrării României în Uniunea Europeană); 

 Lipsa metodologiilor de aplicare a Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

 

 

Resurse umane 

 

Personalul şcolii este format din: 

 cadre didactice (55), 

 personal didactic auxiliar(1), 

 personal nedidactic(5). 

 

Puncte tari  

 

 Personal calificat corespunzător, în numar suficient, cu o bună pregatire metodică şi 

profesională (în marea majoritate  cadrele didactice au obţinut gradele didactice în timp util), 

 Calitatea corpului didactic este reflectată şi de faptul că din totalul de 55 de cadre didactice 

34  au gradul I,  8 au gradul II, 7 au definitivatul iar 4 sunt debutanţi (din care 34 titulari, 3 

suplinitori si 16 colaboratori) 

 Atmosfera bună de muncă – spirit de echipă , de ataşament şi fidelitate faţă de unitate 

 Profesori cu aptitudini, pasiune şi experienţă în desfăşurarea activităţilor şcolare şi 

extracurriculare 

 Cadre didactice ce au parcurs stagii şi cursuri de formare continuă 

 Cadre didactice formate prin programe naţionale şi internaţionale 

 Existenţa unei culturi organizaţionale stabil direcţionată spre promovarea unor norme şi 

valori autentice, 

 Practicarea unui management de tip democratico-participativ care permite dezvoltarea 

iniţiativei personale şi descentralizarea deciziei. 

 

Puncte slabe 

 

 Pensionarea unor oameni care au fost repere morale  pentru activitatea şcolii 

 Inerţia unor cadre didactice, neimplicarea în propria pregatire profesională 

 Insuficienta  abilitate din partea cadrelor didactice şi a personalului şi nedidactic în utilizarea 

tehnologiei didactice moderne (de ex.:  utilizarea calculatorului) 
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 Scăderea evidentă de la un an la altul a nivelului de pregătire şi în special a atitudinilor 

comportamentale ale elevilor care intră pe băncile şcolii 

 Existenţa unor programe de formare a personalului didactic cu specialitatea muzică, 

 

 

 

Oportunităţi 

 

 Existenţa unor programe de formare a managerilor, 

 Disponibilitatea unor cadre didactice pentru propria dezvoltare profesională şi pentru 

aplicarea principiilor şi strategiilor reformei, 

 Dezvoltarea instituţiei şi a capitalului său de imagine prin activităţi specifice cum sunt 

proiecte, concertele, recitalurile şi concursurile organizate atât în sala de concerte a scolii cât 

şi în alte locaţii. 

 Procesul de integrare comunitară aduce cu sine oportunitatea dezvoltării unor programe de 

schimburi interculturale şi intermuzicale şi de aliniere a învăţământului românesc la 

practicile europene 

 Disponibilitatea manifestată de diverse centre culturale, asociaţii şi fundaţii în încheierea de 

parteneriate pentru promovarea valorilor muzicale ale şcolii 

 Oferta diversificată pentru cadrele didactice promovată de C.C.D., instituţii de învăţământ 

superior, asociaţii nonguvernamentale. 

 

 

Ameninţări 

 

 Instabilitate economică şi socială - lipsa de motivaţie a unor cadre didactice, 

 Existenţa unor cadre didactice greu adaptabile la noile condiţii  solicitate  de reformă, 

 Este foarte posibilă diminuarea în perspectivă a fondurilor bugetare alocate instituţiilor de 

învăţământ şi de aceea trebuie identificate şi exploatate sursele alternative de venit 

 

 

                                             

Analiza SWOT pentru elevi  

  

400 de elevi structuraţi in 23 clase astfel:  

 Ciclul primar  175 

 Ciclul gimnazial        225 
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Puncte tari 

 

 Având în vedere profilul vocaţional artistic al unităţii, toţi elevii trebuie să treacă un test de 

aptitudini în momentul înscrierii în unitate, 

 Activitatea profesorilor scolii  pentru depistarea copiilor cu aptitudini în domeniul muzical si 

al artelor plastice, lucru care se reflectă în acţiunile acestora întreprinse în unităţi de 

învăţământ de masă, 

 Disponibilitatea profesorilor unităţii de a lucra cu copii de nivel preprimar, 

 Rezultate bune ale elevilor la olimpiadele şcolare, concursurile şi festivalurile naţionale şi 

internaţionale, 

 

Puncte slabe 

 

 Bariere in relaţia profesor-elev.Curriculum foarte încărcat şi posibilităţi reduse pentru studiu 

individual. 

 Implementarea iniţiativei ,,Şcoală după şcoală,, care ne îngreunează activitatea unitatăţii 

noastre fiind şcoală cu program suplimentar de artă 

 Inserţia socio-profesională slabă a absolvenţilor. 

 

 

Oportunităţi 

 

 Implicarea unor elevi in problemele specifice vârstei şi şcolii lor, 

 Dorinţa unor elevi de a atinge performanţe în domeniul muzical si al artelor plastice 

 Existenţa unor programe de colaborare interculturală şi intermuzicală în care sunt angrenaţi 

elevii, 

 Deschiderea tinerei generaţii către operarea pe calculator pentru a putea beneficia de 

informaţii utile în legătură cu manifestările muzicale mondiale la care elevii ar putea 

participa şi accesul la informaţia muzicală prin intermediul Canalului YouTube. 

 

Ameninţări 

 

 Lipsa de motivatie a multor elevi 

 Utilizarea în exces a mijloacelor media ce afectează atenţia, concentrarea şi aduc o stare de 

oboseală prelungită  

 Probleme legate de siguranţa elevilor îndeosebi pe stradă în zona Gării de Nord. 
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II. Resurse materiale şi financiare 

 

Activitatea de instruire-educare se desfăşoară într-un patrimoniu şcolar format dintro cladire  

situata  pe str Constantin Disescu nr. 37 Bucureşti, având un spaţiu bine intreţinut, unitatea şcolară 

având în dotare: 

 Nr. săli clasă: 33 

 Săli de concerte: 2  

 Conexiune internet  

 Imprimante:3 

 Copiatoare: 2 

 Posturi telefonice-fax: 1  

 Centrală termică proprie 

 Magazie de instrumente muzicale 

 În proporţie de 100% sălile de clasă sunt dotate cu instrumente muzicale (piane, pianine, 

harpă, instrumente de percuţie). 

 

Situaţia bazei materiale: 

1. Starea fizică a clădirilor: 

 Vechime    - 70 ani, 

 Materiale de construcţie             -  beton + cărămidă,  

 Starea actuală               -  clădire consolidată şi modernizată, 

 Autorizaţie de funcţionare             -  da. 

 

2. Situaţia juridică a cădirilor: 

 Spaţii în litigiu   -  nu 

 

3. Situaţia utilităţilor: 

 Încălzire    -  centrală termică proprie cu gaze 

 Apă curentă               -  da, reţeaua municipiului 

 Curent electric    -  da, reţeaua municipiului 

 

4. Măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii: 

 Igienizări anuale a grupurilor sanitare şi a sălilor de clasă 

 

6. Situaţia altor spaţii: 

 Arhiva – e reamenajată şi ordonată conform legislaţiei în vigoare. 

 

7. Situaţia stării mobilierului şcolar: foarte bună. 

 

8. Situaţia dotării cu mijloace de învăţământ, auxiliare curriculare: bună. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 

 Biblioteca s-a îmbogăţit cu manuale pentru clasele de teorie din fonduri proprii 

 Au fost achiziţionate partituri muzicale pentru toate instrumentele. 

 

9. Situaţia dotării cu calculatoare: 

 Număr, calitate: 4 

 Mod de utilizare a calculatorului: 

o Administraţie: pentru baza  de date 

o Director: pentru situaţii şi raportări 

o Conectare la internet: da pe site-ul MECS –www.muzica1.şcoli.edu.ro 

o Adresa de email: muzica1@hotmail.com. 

 

Puncte slabe 

 

 Numărul insuficient de săli de clasă care nu permite extinderea activităţilor specifice . 

 Lipsa unei săli de concerte cu capacitate mare. 

 

Resurse financiare 

 

Surse bugetare : 

 De la bugetul local  

o cheltuieli de personal 

o asigurări sociale 

o somaj 

o reparaţii curente, 

o utilităţi 

o obiecte de inventar 

o ajutoare sociale 

o investiţii 

 De la bugetul de stat : 

o transferurile 

o cheltuieli de capital 

o investiţii mari, desfăşurate pe mai mulţi ani 

o modernizarea bazei materiale 

o calificarea, perfecţionarea şi specializarea personalului didactic şi didactic auxiliar 

 Alte cheltuieli : 

o Materiale 

o Cărţi, publicaţii 

o Premii, distincţii 

 Surse extrabugetare :                                                                                                                                        

o Sponsorizări. 

o Donaţii 

mailto:muzica1@hotmail.com
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Puncte tari 

 

 bază materială corespunzatoare, capabilă să asigure un învăţământ eficient, formativ-

performant 

 Local propriu cu destinaţie specifică 

 Baza materială există şi este funcţională (în concordanţă cu specificul şcolii) 

 Resurse informatizate existente 

 Existenţa bibliotecii şcolare bine dotate 

 Mobilier nou în şcoala - în proporţie de 100%  a fost schimbat 

 Condiţii bune de aprovizionare cu apă, energie electrică şi termică, împrejmuire sigura 

 Preocuparea conducerii unităţii şcolare în dezvoltarea bazei materiale 

 Buget naţional, buget local, surse extrabugetare 

 Sprijin  financiar de la diferite fundaţii. 

 

Puncte slabe 

 

 Salile de concerte nu sunt  adecvate cerinţelor şcolii şi numarului mare de elevi 

 Necesitatea (cantitativă)  dotării cu mijloace electronice performante 

 Necorelarea fondului de carte al bibliotecii cu noile programe şi manuale şcolare 

 Venituri extrabugetare mici (sponsorizări episodice, donaţii mici ca valoare financiară) 

 

Oportunităţi 

 

 Existenţa programului de guvernare care prevede dotarea şcolilor cu calculatoare 

 Învăţământul este considerat prioritate naţională 

 Atragerea de noi surse de finanţare (contracte de sponzorizări, programe cu finanţare 

externă). 

 

 

Ameninţări 

 

 Instabilitatea economică şi socială 

 Buget redus 

 Insuficienţa resurselor financiare pentru conservarea, dezvoltarea şi modernizarea bazei 

materiale a şcolii. 
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III. Curriculum  

 

Scoala gimnazială de arte „Iosif Sava” oferă servicii de învăţământ şi educaţie pentru o 

categorie specifică de solicitanţi (copii dotaţi cu aptitudini artistice deosebite) din Bucureşti, dar şi 

din zonele limitrofe.  

           În  prezent  structura  pe cele 23 clase din unitatea noastră  cuprinde:  

 învăţământ primar: 11  

 gimnaziu: 12  

 

Puncte tari 

 

 Oferta educaţională a şcolii se bazează pe puţine CDS-uri raportate la nevoile specifice 

elevilor , care reflectă personalitatea şi profilul  scolii 

 Atingerea în mare parte a finalităţilor specifice, pe niveluri de şcolaritate, 

 Existenţa şi aplicarea planului - cadru pentru fiecare ciclu de şcolaritate, 

 Scheme orare realizate eficient de Comisia de elaborare a schemelor orare, 

 Existenţa proiectului curricular al şcolii centrat pe nevoile şi cerinţele naţionale şi 

internaţionale pentru o mai buna inserţie socio - profesională a absolvenţilor, 

 Cunoaşterea de către profesori, elevi şi familie a planului cadru de învăţământ, a ghidurilor 

de evaluare şi a manualelor alternative, 

 Corelarea conţinuturilor cu noile programe şi a vechilor manuale cu programe revizuite, 

 Existenţa programelor şcolare şi a manualelor elaborate la nivel naţional şi local, 

 Obţinerea anuală de premii la concursurile  naţionale şi internaţionale precum şi la 

olimpiadele şcolare la disciplinele de specialitate, 

 Desfăşurarea de acţiuni de caritate în colaborare cu fundaţii, cu Primăria Sectorului 1 şi cu 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială. 

 

 

Puncte slabe 

 

 Programe şcolare încărcate, 

 Lipsa manualelor şcolare pentru uzul elevilor, nu există edituri specializate care să furnizeze 

material didactic 

 Insuficienta oferta de ghiduri şi alte materiale complementare pentru profesori, care să 

răspundă unei nevoi reale a sistemului de învăţământ, 

 Incapacitatea unor cadre didactice de a recepta şi aplica metodele şi tehnicile moderne de 

învăţare şi evaluare, 

 Nu întotdeauna autorităţile locale se implică în realizarea proiectului curricular 
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Oportunităţi 

 

 Posibilitatea aplicării realiste a programelor de învăţământ, activitatea concentrându-se pe 

elev (şi nu pe colectivitate), asigurându-se un raport just între „educaţia pentru toţi şi 

educaţia pentru fiecare”, 

 Orientarea acţiunilor evaluative, cu precădere către zonele valorilor „personalizate” ale 

gândirii critice, interpretării şi manifestării autonome, independente, 

 

Ameninţări 

 

 Programul încă excesiv de încărcat 

 Absenţa unui program de perspectivă pe cicluri de învăţământ 

 Instabilitate economică şi socială. 

 

 

 

IV. Relaţiile cu comunitatea 

 

Puncte tari 

 

 Unitatea noastra şcolară a fost cuprinsa în programul de  reabilitare şi reamenajare a 

localului, finanţat de către Consiliul local 

 Implicarea şcolii în proiecte naţionale şi internaţionale, 

 Implicarea părinţilor ca parteneri în educaţia elevilor, 

 Colaborarea dintre scoala noastra şi sindicate, 

 Orientarea şi consilierea vocaţională a elevilor, 

 Scoala  noastra oferă  prin învăţământul vocaţional, o baza de selectie reala pentru liceele de 

muzica 

 Deschiderea largă pentru încheierea de parteneriate în plan local, naţional şi internaţional, cu 

fundaţii, organizaţii şi organisme bine structurate, în vederea implementării de programe 

educaţionale, culturale şi muzicale, menite să reliefeze cerinţele de performanţă pe care 

scoala noastra le solicită elevilor săi. 

 

Puncte slabe 

 

 Blocaje în comunicarea oficială, 

 Circulaţia deficitară a informaţiei. 
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Oportunităţi 

 

 95 % dintre părinţi au reşedinţa în Bucureşti şi pot oferi condiţii foarte bune de viaţă 

copiilor, 

 Majoritatea domiciliază în zone limitrofe scolii ceea ce face ca accesul să nu fie o problemă 

şi să nu se manifeste aspecte negative privitoare la securitatea elevului, 

 Pentru îmbunătăţirea generală a condiţiilor  de viaţă în Bucureşti , exista strategii şi proiecte 

în derulare – în sfera problematicii învăţatului, educaţiei, formării de personal  etc, 

 Derularea de programe şi parteneriate în cadrul comunităţii locale, la nivel naţional şi 

internaţional, cu fundaţii şi organizaţii neguvernamentale, având ca ţintă aprofundarea unei 

pregatiri bine fundamentate, în plan social cultural şi muzical, în strategia dobândiri 

cunoştinţelor privind finalitatea demersului pedagogic în învăţământul preuniversitar, 

 Posibilitatea diversificării calificării cultural-muzicale a absolvenţilor în cadrul 

învăţământului  universitar. 

 

  Ameninţări 

 

 Implicarea insuficientă a unor părinţi în actul educaţional, datorită unei slabe relaţii de 

parteneriat, 

 Instabilitate economică şi socială, 

 Nesiguranţa de la an la an a corpului profesoral . 

 

  

ANALIZA PEST 

 

 

Contextul politic – politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca 

principală instituţie de învăţământ şi educaţie, iar politica educaţională la nivel regional şi local este 

în favoarea dezvoltării relaţiilor de colaborare între oficialităţi şi  şcoala  noastră. 

 

Contextul economic – situaţia este satisfăcătoare, oferta educaţională a şcolii răspunzând în mare 

parte cerinţelor vieţii muzicale internaţionale. 

 

Contextul social – situaţia este bună, legătura familiilor cu problemele şcolii a fost permanent în 

atenţia colectivului de cadre didactice; în cadrul şcolii, există un mod de abordare obiectiv şi realist 

a problemelor sociale asfel încât poziţia conducerii şi a colectivului de profesori faţă de 

problematica educaţiei este că aceasta trebuie să devină un mijloc de promovare socială. 

 

Contextul artistic – tradiţia educaţiei muzicale a devenit o constantă prin grija şi preocuparea 

cadrelor didactice de a instrui generaţiile de elevi care prin rezultatele dobândite în competiţiile 

naţionale şi internaţionale dovedesc cu prisosinţă perenitatea artistică a poporului nostru. 
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2.  MISIUNEA ŞI VIZIUNEA  ŞCOLII 

 

 

Având în vedere prevederile programului de guvernare privind învăţământul preuniversitar 

în  această perioadă (consolidarea şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ; asimilarea 

limbajului informatic - calculatoare în şcoli; învăţarea fluentă de către tineret a doua limbi de 

circulaţie internaţională; asimilarea limbajelor artistice; aprofundarea studiului limbii, istoriei şi 

civilizaţiei române), analizând obiectivele şi politicile internaţionale şi naţionale, ale Consiliului 

local al Municipiului Bucureşi, ale Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (calificarea şi 

orientarea corectă ale resurselor umane, continua pregătire şi îmbunătăţire a procesului educaţional, 

îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător,  identificarea problematicilor din domeniul 

educaţional şi al vieţii social-culturale), apreciem că scoala noastra are următoarea misiune:  

 

 

MISIUNEA: 

 

 Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un 

centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. 

 Şcoala noastră va avea uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie şi instruire şi 

va asigura o pregătire temeinică într-un climat cât mai  plăcut. 

 Preocuparea permanentă a întregului colectiv didactic pentru a descoperi şi pune în valoare 

valenţele pozitive ale fiecarui elev. 

 E de aşteptat ca prin acestă ofertă, suficient de diversificată, să fim pentru comunitatea 

locală şi viaţa muzicală, şcoala  care formează şi educă pentru  domeniul muzical - artistic.  

 

VIZIUNEA: 

 

 Scoala gimnazială de arte”Iosif Sava”, prin misiunea pe care şi-a propus-o, prin proiectul de 

dezvoltare educatională şi managerială va deveni un adevarat focar de cultura, promovând în 

domeniul muzical personalităţi culturale cu vocaţie certa şi asigurând elevilor săi sprijinul 

necesar în alegerea orientării scolare. 

 Selecţia pentru competiţiile naţionale şi internaţionale va avea ca prim criteriu performanţa  

 Schimburile culturale ce se vor desfăşura în cadrul parteneriatelor naţionale şi internaţionale 

ale scolii vor determina diseminarea rezultatelor obţinute, atât în ţară cât şi peste hotare. 
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3. ŢINTELE (SCOPURILE) STRATEGICE 

 

 

a. Pregătirea de specialitate bazată pe cunoaştere şi antrenament în vederea obţinerii de 

rezultate performante în domeniul cultural – artistic (festivaluri , concursuri, olimpiade), 

 

b. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al factorilor cu care cooperează, pentru 

redimensionarea rolului şcolii, asigurarea egalităţii surselor de educaţie în toate 

componentele funcţionale ale sistemului propriu 

 

c. Formarea şi perfecţionarea personalului didactic 

 

d. Diversificarea mijloacelor educaţionale, relaţii de parteneriat cu alte instituţii şi cu mass-

media pentru a avea şi folosi noi surse de informare şi educare puse la dispoziţia tinerilor, 

 

e. Diversificarea  surselor de finanţare, optimizarea proceselor educaţionale; valorificarea 

judicioasă în interesul unităţii a tuturor surselor disponibile, 

 

f. Dezvoltarea  parteneriatelor locale cu alte şcoli, unităţi de cultură, precum şi cu O.N.G-uri şi 

organisme din alte ţări. 

 

 

 

  4 .OPŢIUNILE STRATEGICE 

 

 

Pornind de la punctele tari şi oportunităţile  prezentate în diagnoză,  urmărind compensarea 

slăbiciunilor şi evitarea ameninţărilor şi vizând mereu îndeplinirea misiunii şi atingerea ţintelor 

reliefate anterior vom acţiona  pentru dezvoltarea unuia  sau mai multor domenii funcţionale: 

a. dezvoltarea curriculară ; 

b. dezvoltarea resurselor umane; 

c. atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale ; 

d. dezvoltarea relaţiilor comunitare. 

e. Strategia de promovare a unei educaţii incluzive 

 

 

a. Dezvoltarea curriculară :  

 

Se vor respecta, în mod firesc, planul cadru la toate formele şi profilurile şi se vor urmari 

consecvent ca prin curriculum la decizia şcolii să se personalizeze unitatea noastra şi să se atingă 

ţintele şi finalităţile propuse în oferta educaţională a scolii. 
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Se va recurge la consultarea elevilor şi a parinţilor pentru dezvoltarea curriculum-ului la 

decizia şcolii. 

Se va realiza un curriculum cu adecvare maximă la nevoile actuale şi de perspectivă ale 

educabililor, astfel încât să răspundă la întrebarea : “ Curriculum-ul la decizia şcolii este util elevilor 

pentru integrarea lor în societatea adulţilor ?”  “ Este relevant pentru integrarea tinerilor în 

societate“. 

Activitatea Şcolii gimnazială de arte plastice,,Iosif Sava,, este fundamentată în primul rând 

pe convingerea că „omul poate învăţa să fie om numai de la oameni“, copilul  are nevoie de 

profesor, trăind împreună cu el se crează o legătură spirituală cu fiinţa copilului. 

Sprijinind independenţa, dobândirea capacităţii de decizie şi asumarea responsabilităţilor, 

şcoala noastră îşi propune să faciliteze construcţia unei imagini de sine puternice, pozitive care să 

determine încrederea în forţele proprii şi respectul de sine la copii. 

Într-un mediu liniştit unde primează calmul şi buna dispoziţie, elevul desfăşoară activităţi 

sub atenta supraveghere a unor cadre didactice calificate menite să ofere o educaţie adecvată 

fiecărui tip de personalitate. 

În Şcoala gimnazială de arte .,,Iosif Sava,, elevii beneficiază de:  

 cadre didactice cu studii superioare de specialitate şi performanţe în sistemul de învăţământ 

preuniversitar; 

 spaţiu corespunzător şi dotări moderne;  

 cosiliere artistică;  

În afară de activităţile instructiv – educative din curriculum naţional pentru învăţământul 

preuniversitat suplimentar de artă, oferim o gamă variată de activităţi extracurriculare: 

 Festivaluri muzicale ca repere stilistice;  

 Concursuri de tehnică instrumentală 

 Concursuri de interpretare artistică; 

 Cursuri de artă plastică pentru preşcolari;   

 Cursuri de iniţiere muzicală pentru preşcolari; 

 Cursuri de pian şi vioară pentru preşcolari; 

 Participări la concerte educative pentru tineri;  

 Participări în gale de decernări de premii; 

 Recitaluri instrumentale lunare pentru cei mai bine pregătiţi elevi ai şcolii; 

 

Oferta educaţională a unităţii se va elabora anual în luna aprilie. Aceasta este alcătuită în 

cadrul Comisiei pentru Curriculum, apoi supusă spre discutare în cadrul Consiliului Profesoral iar 

apoi supusă spre aprobare Consiliului de Administraţie. Oferta educaţională are la bază informaţiile 

culese prin chestionare aplicate părţilor interesate: părinţi, reprezentanţii comunităţii, M.E.C.S. şi 

instituţiile subordonate etc. 
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PROMOVAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE 

 Materiale informative (fluturaşi, broşuri, pliante, afişe) 

 Site – ul  special al Şcolii gimnazială de arte ,,Iosif Sava” 

 Vizite de informare susţinute de reprezentaţii autorizaţi ai şcolii în grădiniţe. 

 Concerte în şcoli de cultură generală pentru promovarea specificului şcolii. 

 Obiecte promoţionale 

b. Dezvoltarea resurselor umane : 

 

 Organizarea unor cursuri de formare la nivelul şcolii cu cadrele didactice tinere, stagiare sau 

cu definitivatul în învăţământ. 

 Actualizarea pregatirii profesionale, metodice şi de specialitate prin cursuri de formare 

continuă la nivelul C.C.D.-ului. 

 Reconsiderarea funcţiei responsabilor de catedră şi a relaţiei acestora cu managerul şcolii şi 

cu celelalte cadre didactice. 

 Comunicarea deschisă a managerilor cu I.S.M.B..-ul şi cu personalul didactic, didactic -

auxiliar şi nedidactic. 

 Organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului pentru cadrele didactice. 

 Elaborarea unei fişe a postului pentru fiecare cadru didactic cu responsabilităţi concrete, nu  

formal - teoretice şi  neverosimile. 

 Corpul profesoral va fi format corespunzător, în vederea promovării  unui învăţământ 

formativ prin metode active, de grup.   

 Stabilirea de contacte cu UNMB în vederea perfecţionării cadrelor didactice în specialitate. 

 Orientarea şi consilierea elevilor pentru carieră. 

 Realizarea unor programe la nivelul şcolii şi în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, Direcţia de Sănătate, Poliţie, care să formeze tânărul ca bun 

cetăţean, informat şi pregătit pentru viaţă. Astfel programele vor fi centrate pe : 

o Cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în domeniu, 

o Combaterea infracţionalităţii juvenile, 

o Lupta împotriva tutunului şi alcoolului, 

o Campania împotriva drogurilor. 

o Educaţia sanitară de protecţie anti - SIDA, 

o Apărarea în faţa cataclismelor naturale : cutremure, inundaţii, incendii, 

o Protecţia consumatorului, 

o Protecţia mediului. 
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c. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale : 

 

 identificarea a  noi surse de finanţare extrabugetare : sponsori,concerte.  

 studierea piaţei în vederea licitaţiei de oferte pentru instrumente muzicale. 

 utilizarea eficientă a resurselor bugetare şi celor extrabugetare. 

 

d. Dezvoltarea relaţiilor comunitare : 

 

 Se va urmări atragerea comunităţii locale, a partenerilor educaţionali, în realizarea optima a 

activităţii educaţionale şi pentru integrarea socio-profesională a absolvenţilor. 

 Popularizarea ofertei şcolare cu scopul atragerii de agenţi economici pentru încheierea de 

programe de parteneriat cu privire la activitatea muzicală. 

 Menţinerea şi îmbunătăţirea colaborării cu Prefectura şi Consiliul local al municipiului 

Bucureşti, Consiliul local al Sectorului 1, precum şi cu serviciile specializate ale acestora, 

Direcţia de Sănătate Publică, Grupul de Pompieri, Poliţia Municipală, ş.a.m.d. 

 Continuarea relaţiilor tradiţionale de bun parteneriat cu Primăria municipiului Bucureşti şi 

Primăria  Sectorului 1. 

 Îmbunătăţirea colaborării cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Universităţile de 

Muzică şi Filarmonicile din ţară.  

 Dezvoltarea de programe de parteneriat european : Leonardo de Vinci 

 Asigurarea eficienţei colaborării cu toţi factorii şi cu toate instituţiile cu care şcoala 

colaborează permanent şi direct – I.S.M.B., C.C.D., DPPD/UNMB. 

 Dezvoltarea de programe de parteneriat cu unităţi şcolare similare din ţară şi străinătate. 

 

 

e.Strategia de promovare a unei educaţii incluzive 

 Promovarea unei educatii incluzive se bazeaza pe Conventia Drepturilor Copilului si 

apeland la principiul nediscriminarii in şcoala noastra sunt respectate drepturile copiilor indiferent 

de rasa, culoare, sex, limba, religie, indiferent de originea lor etnică sau socială, de situaţia 

materială, de incapacitatea lor, de naştere sau de altă situaţie. 

 De aceea în şcoala nostră se lucrează la elaborarea de strategii care să faciliteze integrarea 

acestor copiii în mediul educaţional indiferent de problemele pe care le au sau de etnia căreia îi 

aparţin. Pentru a realiza aceste lucruri noi ţinem seama de cateva caracteristici ale educatiei 

incluzive: 

 Şcoala  este un spatiu primitor, care stimulează comunicarea; 

 practicile cotidiene din şcoală sunt promovarea respectului, toleranţei, grijii şi atenţiei 

pentru cel de lângă tine; 
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 şcoala promovează nevoile şi interesele copiilor precum şi nevoile specifice ale familiilor 

acestora; 

Şcoala gimnazială de arte,,Iosif Sava” are porţile deschise pentru toti copiii fără a ţine cont 

de etnii, îndemnând la aceptare a semenilor nostri. Apelând la principiul nondiscriminării, drepturile 

copilului trebuie respectate indiferent de rasă, culoare, sex. 

Şcoala promovează educaţia incluzivă plecând de la toleranţa, grija faţa de celălalt, 

implicarea comună prin încercarea de a combate neacceptarea, intoleranţa. 

Şcoala se adresează tuturor copiilor din comunitate iar curriculum este şi va fi în permanenţă 

adaptat nevoilor lor. 

Prin practicile incluzive se urmăreşte participarea tuturor copiilor, valorificarea şi aprecierea 

tuturor, prin metode multiple de predare pentru toate categoriile de elevi . În acest scop şcoala va 

derula programe de parteneriat cu instituţii ce şcolarizează elevi cu nevoi speciale, elevi ce provin 

din leagăne de copii, elevi care sunt adoptaţi sau sunt sub îngrijirea unui asistent maternal. 

 

  5. PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

Programele de dezvoltare se pot structura pe cele patru domenii funcţionale: 

a. Programe de dezvoltare curriculară, 

b. Programe de dezvoltare a bazei materiale şi pentru procurarea de echipamente, 

c. Programe de dezvoltare a resurselor umane (reorientare, formare, dezvoltare, motivare, 

stimulare), 

d. Programe de optimizare a comunicării şi de întărire a legaturilor cu comunitatea.  

e. În unele situaţii se impune restructurarea programelor în funcţie de grupurile ţintă, de 

exemplu: 

 Programe pentru părinţi, 

 Programe pentru elevii superdotaţi,  

 

6. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 

Dacă implementarea proiectului înseamnă organizarea şi conducerea acestuia  în sensul 

atingerii obiectivelor pentru care a fost propus, monitorizarea reprezintă un sistem de colectare şi 

raportare a informaţiilor asupra desfăşurării proiectului, în vederea îmbunătăţirii eficienţei şi  

reorientării acţiunilor, în cazul în care acestea nu conduc la rezultatele estimate. 

Monitorizarea ca instrument de management şi etapă a oricărei strategii de dezvoltare, care 

evaluează o serie de aspecte aflate în plină desfăşurare, cum ar fi: activităţi, rezultate parţiale, buget, 

performanţe ale unităţii ce asigură implementarea, riscurile identificate iniţial. Existenţa unor 

activităţi bine formulate, a indicatorilor de performanţă aferenţi acestora şi a unui buget propriu 

fiecărei activităţi constituie factori de succes în procesul de monitorizare. 
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Altfel directorul unităţii realizează un grafic de monitorizare, care să etapizeze verificarea 

rezultatelor parţiale ale proiectului, graficul fiind un instrument care facilitează acest procesul de 

monitorizare. Graficul anexat, realizat pe baza calendarului activităţilor,  poziţionează rezultatele 

estimate ale activităţilor în anii şcolari 2015 – 2019 şi îşi propune să asiste echipa Şcolii gimnaziale 

de arte,,Iosif Sava” în procesul monitorizării proiectului. 

Evaluarea este un instrument  care apreciază dacă obiectivul a fost atins, în cadrul de timp 

sau de buget alocat, şi se realizează în două etape - la jumătatea şi la sfârşitul proiectului. Astfel pe 

baza rezultatelor obţinute în urma monitorizării directorul întocmeşte anual un raport de activitate, 

care va sta la baza reconsiderării obiectivelor în funcţie de rezultate. 

Pentru atingerea ţintelor stabilite se vor întocmi anual planuri operaţionale. La sfârşitul 

fiecărui an şcolar se va efectua autoevaluarea instituţională pe baza căreia se vor întocmi planuri de 

îmbunătăţire, astfel încât la finalul procesului de implementare a prezentului proiect ţintele şi 

obiectivele strategice să fie atinse. Evaluarea proiectului se va realiza anual de către Consiliul de 

Administraţie pe baza unor instrumente specifice: chestionare, rapoarte, analize etc. Aceste 

instrumente vor fi aplicate întregului sistem: management, curriculum, resurse umane, resurse 

materiale/financiare şi relaţia cu comunitatea. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse un rol important îl va avea Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii. Reprezentanţii acesteia vor participa activ la monitorizarea modului de 

realizare a obiectivelor strategice propuse. Se vor folosii instrumente specifice de monitorizare şi 

îmbunătăţire: fişe şi alte instrumente de autorevaluare, declaraţii de intenţie ale comisiilor de 

specialitate din grădiniţă, chestionare, ghiduri pentru interviuri, ghiduri de observaţie, diferite tipuri 

de proiecte, rapoarte scrise, diferite fişe de apreciere, plan operaţionale, fişe de analiză a 

documentelor grădiniţei, documente de politică educaţională, standarde, metodologii ghiduri de 

bune practici, etc. 

 

 

PLANURILE OPERAŢIONALE 

 

După fixarea misiunii şi strategiilor pe termen lung (componente fixe ale proiectului), 

urmează elaborarea planurilor operaţionale (componenta variabilă) elaborate pe termen scurt (până 

la 1 an). 

Planul operaţional reprezintă mijloacele prin care vor fi atinse ţintele strategice într-o 

perioadă dată şi cuprinde acţiuni (activităţi concrete), detaliate pe: obiective, resurse, termene, 

etape, responsabilităţi şi indicatori de performanţa 
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Cuvânt de încheiere 
 

 

Ţinta acestui proiect de dezvoltare instituţională este pregătirea de specialitate a elevilor din 

Scoala gimnazială de arte”Iosif Sava”,bazată pe cunoaştere şi aprofundare în vederea obţinerii de 

rezultate performante  în domeniul artistic. Având în vedere specificul şcolii de program 

suplimentar de artă elevii au obţinut rezultate deosebite în competiţiile naţionale şi internaţionale. 

Obiectivele constau în antrenarea în domeniul de specialitate al fiecărui elev şi verificarea 

acesteia prin raportarea la performanţele naţionale şi internaţionale. 

Cunoaşterea este determinată de accesul  elevului la informaţii de ultimă oră pe care fiecare 

cadru didactic este obligat să le comunice şi să le discute cu acesta 

Termenii cheie ai proiectului de dezvoltare instituţională sunt : 

 Implicarea elevului în procesul de cunoaştere în general şi de cunoaştere în artă în special. 

 Dinamica procesului de învăţământ. 

 Relevanţa acestui proiect este dată de abordarea strategică a dublului aspect din procesul de 

învăţământ, ce va elimina dezvoltarea unilaterală a elevului, şi îi va asigura competenţe, atât 

vocaţionale cât şi profesionale, ce vor determina o justă alegere în viitoarea pregătire scolara. 

Se face simţită necesitatea reintroducerii de discipline muzicale necesare dezvoltării unui 

muzician complex. 
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