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”Legea superioară a existenţei este munca creatoare prin care lăsăm în lume
o urmă după ce nu vom mai fi, o operă care ne prelungeşte existenţa şi după moarte”
Leonardo Da Vinci

ARGUMENT
Proiectul de dezvoltare instituţională al Liceul Vocaţional de Artă din Tîrgu-Mureş reflectă strategia educaţională a şcolii pe o
perioadă de 4 ani, ţinând cont de strategia educaţională la nivel naţional, local, de evoluţia economică a oraşului în care se află şcoala, de
mobilitatea şi cerinţele profesionale ale pieţei muncii. Acesta se circumscribe obiectivelor prioritare stabilite de directiile de acţiune ale
Inspectoratului Școlar Judeţean Mureș, formulate în accord cu proiectele pe termen lung și mediu ale Guvernului României și ale Ministerului
Educaţiei Naţionale, cu principalele documente europene în domeniul educaţiei a căror semnatară este și România.
Pentru a răspunde exigenţelor acestui nivel de învăţământ și dezideratelor de armonizare a modelului specific identitar cu modele
culturale europene, activitatea noastră are la bază contextul actualei descentralizări a sistemului de învăţământ, asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar și va avea în vedere următoarele aspecte:
• Integrarea României în Uniunea Europeană impune atingerea unor standard calitative educaţionale, reconsiderarea misiunii
educaţionale a şcolii, dezvoltarea unor competenţe culturale specifice, stăpânirea limbilor de circulaţie internaţională, eficientizarea
activităţii bibliotecii;
• Racordarea procesului educaţional la schimbările survenite în tehnologia comunicării şi în cea informaţională;
• Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, asupra modelelor și valorilor culturale, a capacităţii de a formula opinii și judecăţi de
valoare, de a manifesta discernământ și spirit critic în argumentarea propriilor opţiuni și în exprimarea sensibilităţii estetice;
• Valorizarea propriilor experienţe, cunoștinţe, competenţe de comunicare, în scopul formării unei personalităţi armonioase, modelate
de conștiinţa propriei identităţi culturale și de autonomie morală;
• Dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite: familie, prieteni, mediu professional etc; cultivarea
expresivităţii și a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale și a promovării unei vieţi de calitate.
Direcţiile principale pentru asigurarea acestor aspect sunt:
- noua structurare curriculară;
- informatizarea la nivelul ţărilor europene
- asigurarea accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate
- monitorizarea și evaluarea continua a rezultatelor
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- elaborarea de proiecte
- diversificarea ofertei de perfecţionare a cadrelor didactice și în domeniul specialității.
Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiza și acţiune corectivă continuă, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai
potrivite procedure de intervenţie:
- Realizarea unei analize realiste și complete;
- identificarea obiectivelor prioritare, a unor măsuri de ameliorare a aspectelor negative din activitatea specifică disciplinei și prezentarea
unor exemple de bună practică;
- stabilirea programelor de îmbunătăţire a punctelor slabe identificate în urma diagnozei mediului intern;
- elaborarea unei strategii pentru formarea continuă a cadrelor didactice care să permit flexibilizarea metodelor de comunicare pornind de la
problemele specific identificate prin analiza nevoilor de formare;
- promovarea unei imagini pozitive privind eficienţa formării profesionale iniţiale și continue, școala fiind un furnizor real de servicii
educaţionale.

CONTEXT LEGISLATIV
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
HG nr. 317/27.04.2016, privind aprobarea Strategiei educatiei si formarii profesionale din Romania pentru perioada 2016—2020
Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările
ulterioare.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016
O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu;

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
Legea nr. 98/19.05.2016, privind achizitiile publice.
Legislaţia generală şi specifică pentru funcţionarea Liceelor Vocaţionale de Artă;
Convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în proiecte şi parteneriate
internaţionale;
Alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice;
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I. PREZENTAREA GENERALĂ A INSTITUŢIEI
I. 1. SCURT ISTORIC
Învăţământul artistic de calitate şi de proporţii impresionante în municipiul Tîrgu-Mureş a început în anul 1908, când primarul
Bernády György a înfiinţat Şcoala Orăşenească de Muzică, viitorul Conservator de Muzică (1922), condus de violonistul, compozitorul,
dirijorul, pedagogul Metz Albert, urmat de renumitul muzicolog Maximilian Costin. Înfiinţat în 1932 cu scopul de a propaga şi dezvolta cultura
artelor frumoase, precum şi de a-i instrui pe cei care se pregăteau pentru cariera artei plastice, Cursul Liber de Artă Plastică a întregit, alături
de Conservator, conţinutul educaţiei artistice existente în municipiu. Toţi profesorii Şcolii de Muzică au fost instrumentişti de mare valoare,
cu pregătire de specialitate obţinută în marile centre de cultură din Europa (Viena, Paris, Berlin, Veneţia, Budapesta etc.). Acest colectiv de
oameni entuziaşti, talentaţi, a constituit totodată nucleul primei orchestre simfonice din localitate.
Liceul Vocaţional de Artă în forma de organizare actuală, s-a înfiinţat în anul 1949, ca o instituţie de învăţământ artistic şi a continuat
în mod strălucit tradiţiile celor două instituţii de artă sus amintite, cu un număr de 17 cadre didactice. În acelaşi an, prin reforma
învăţământului din 1948, în ţară au luat fiinţă cinci licee de artă, printre care s-a numărat şi Liceul de Artă din Târgu-Mureş, alături de cele din
Bucureşti, Iaşi, Baia-Mare, Cluj-Napoca. Primul director al liceului a fost sculptorul Izsák Márton (1949-1974), iar director adjunct,
violoncelistul, compozitorul Kozma Géza, urmat apoi de pianista Trózner Sarolta (1949-1969), strănepoata renumitului compozitor de operă,
Erkel Ferenc.
De la înfiinţarea sa, Liceul de Artă pregăteşte elevi în specialităţile muzică şi arte plastice (profilul coregrafic a funcţionat doar câţiva
ani). În ultimii ani în cadrul liceului se desfăşoară în paralel cu pregătirea de specialitate şi programul de cultură generală. Prima promoţie de
elevi a părăsit liceul în 1953.
Începând cu anul şcolar 1955-1956 clasele liceale cu profil de muzică au fost transferate la Cluj, în instituţie rămânând doar clasele IVII. Clasele cu profil de artă plastică rămân, dar – după model sovietic - trec sub administraţia Şcolii de Ucenici şi funcţionează sub denumirea
de Şcoala Tehnică.
În anul şcolar 1959-1960 clasele de la cele două specialităţi se unesc din nou şi se reînfiinţează liceul sub numele de Şcoala
Elementară şi Medie de Muzică şi Arte Plastice.
Din 1977 şi până în 1990, Liceul de Artă şi-a desfăşurat activitatea în două unităţi şcolare distincte: Şcoala Generală nr. 18. cu Profil
Suplimentar de Artă (cls. I-VIII) şi Liceul Pedagogic (cls.IX-XII, secţia artă). Liceul de Artă se reînfiinţează începând cu anul şcolar 1990-1991,
când clasele de liceu s-au alăturat claselor I-VIII. din Şcoala Generală nr 18, care s-a transformat în unitate şcolară de tip liceal cu cls. I-XII.

5

2019- 2023

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

Începând cu primul an de activitate (1. dec. 1949.), profesorii au fost cei care au efectuat depistări de talente în oraşul Tîrgu-Mureş, în
judeţ, în judeţele limitrofe şi nu numai. La înfiinţarea liceului, până la stabilirea clădirii internatului, Sala mică a Palatului Culturii a fost
amenajată pentru găzduirea elevilor proveniţi din alte localităţi. Întreaga activitate didactică de specialitate s-a desfăşurat în incinta Palatului
Culturii: specializarea muzică la etajul I. şi II., arta plastică la etajul III. Acest lucru s-a încetat în 1978, când Palatul Culturii, construit în 1913
de către primarul Bernády György, cu scopul de a servi învăţământul artistc, de a promova arta şi cultura, de a forma şi educa simţul estetic al
tîrgumureşenilor, a pierdut parţial această funcţie. În 1994 are loc intrarea în circuit a unei clădiri noi cu spaţii pentru specialitate şi sector
administrativ.
În anul 2008 se desfiinţează internatul liceului, fapt ce dezavantajează elevii proveniţi din alte localităţi, dar în schimb creşte numărul
sălilor alocate studiului de specialitate, instrumental şi vocal. În anul 2016, s-a încheiat mansardarea şi reabilitarea clădirii de pe strada
Mărăşti (fosta clădire a internatului) cu ajutorul Primăriei Municipiului Tg. Mureş şi a fondurilor europene REGIO, fapt ce a facilitat creşterea
calitativă şi cantitativă a spaţiilor destinate studiului individual muzical de specialitate, arta actorului, a atelierelor de arte vizuale şi
arhitectură, sprijinind astfel desfăşurarea actului educaţional de specialitate conform profilelor din oferta educațională, astfel problema
spaţiilor pentru specialitate a fost în mare parte rezolvată.
Liceul Vocaţional de Artă are un rol bine definit în viaţa oraşului Tîrgu-Mureş, activităţile cultural- artistice ale elevilor noştri atrăgând
beneficiarii direcţi şi indirecţi la evenimentele desfășurate: concertele elevilor şi cadrelor didactice, expoziţiile anuale ale elevilor şi ale
profesorilor, vernisaje, lansări de carte, serate literar-muzicale, simpozioane, conferinţe, artist-talk-uri, ateliere de arte vizuale, expoziții,
concursuri locale, naționale și internaționale, tabere de creație, cursuri de măiestrie, etc., evenimente care vin să întregească și să vitalizeze
atmosfera și viaţa culturală tîrgumureşeană.

I.2. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Cultura organizaţională se caracterizează prin stabilitatea şi continuitatea valorilor, credinţelor, reprezentărilor şi semnificaţiilor
promovate şi împărtăşite de toţi membrii instituţiei.
Cu o tradiţie nestinsă în timpul istoric si in spatiul cultural, Liceul Vocaţional de Artă din Tîrgu Mureș polarizeaza atentia si interesul,
atragand prin oferta sa educationala, prin mediul de pregătire profesională caracterizat prin eficienţă, interdisciplinaritate și diversitate
culturala. Aceasta institutie a confirmat asteptarile celor care au crezut in valoarea ei, elevii nostri devenind nume de referinţă in domeniul
artelor, cu o cariera prestigioasa in tara si in strainatate, care ne-au ajutat la validarea socială a valorilor artistice, promovând noi standarde în
acest domeniu educaţional. De-a lungul timpului, am dezvoltat sistemul de valori și competenţe vocaţionale artistice prin intermediul
activitatii tuturor dascălilor nostri care prin profesionalismul și pasiunea dăruite elevilor, au format un tot unitar, au conturat acest profil
distinct, recunoscut și apreciat în întreaga comunitate.
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Cultura este un fenomen viu, al interacţiunilor care fac posibilă înţelegerea şi manifestarea valorilor. Arta reprezintă fundamentul
unei culturi, iar studiul despre Frumos este o şansă, o garanţie a salvării lumii din faţa oricăror crize efemere. A educa tinerii în domeniul
artistic înseamnă a împrospăta permanent temelia unei societăţi, asigurându-i echilibrul şi armonia necesare traversării cu succes a oricăror
vicisitudini. Un Liceu de Artă, nu este doar o instituţie de învăţământ, el este în primul rând, o agoră cu har în care se formează caracterul
tinerilor prin Frumos, Bine şi Adevăr; este un spaţiu fecund al educării valorilor umane, culturale, intelectuale şi spirituale care vor da sens
căutărilor. Într-un mediu cult, inspirat şi plin de rafinament, tinerii îşi găsesc calea împlinirii profesionale, se descoperă pe sine şi comunică
deschis cu celălalt. Dacă faci parte dintr-un asemenea colectiv, înseamnă să ai o direcţie clară, doar dacă ai înţeles că numai prin muncă,
disciplină şi seriozitate talentul dă nepreţuite roade şi se poate manifesta ca vocaţie, în deplinătatea sensului. Bunul-simţ, creativitatea,
încrederea în sine, sensibilitatea, bunul-gust sunt calităţi şi valori de rezistenţă pe care le asimilează absolvenţii noştri. Într-o lume proteică,
toate acestea dau măsura forţei subtile a unei societăţii, fiind chintesenţa spirituală care oferă şansa salvării acesteia, atunci când vremurile
sunt potrivnice. Câte suflete încercate nu au fost îmblânzite, vibrând la unison prin sunetul unei viori sau prin farmecul cromatic al unei
pânze?
Tinerii formaţi în domeniul muzicii, al artelor vizuale şi teatrului, sunt cei care pot da măsura justă a raportului între cultură şi
subcultură, între valori adevărate şi false valori, având discernământul necesar acestei lumi supuse transformărilor. Liceul Vocaţional de Artă
din Tîrgu-Mureş nu doar că şi-a asumat cu responsabilitate şansa de a forma asemenea tineri, ci chiar a reuşit să facă dovada în timp, că
absolvenţii acestui liceu s-au desăvârşit profesional în diferite domenii ale muzicii sau ale artelor vizuale.
Rolul educaţiei artistice în formarea competenţelor tinerilor pentru viaţă în secolul 21 a fost recunoscut pe larg la nivel european,
sporind valoarea acesteia în dezvoltarea competenţelor cheie transversale, incluzand constientizarea culturală si dezvoltarea creativitatii,
desăvârșind drumul devenirii artistice.
Întreg setul de valori şi principii care conduc activitatea liceului sunt adaptate pentru a satisface cerinţele şi nevoile grupurilor ţintă:
-receptivitatea la nevoile educaţionale ale comunităţii;
-orientarea spre elev, comunicarea deschisă;
-profesionalismul, eficienţa şi eficacitatea;
-creativitatea şi inovaţia;
-dezvoltarea profesională continuă;
-orientarea demersurilor educaţionale spre o educaţie complexă formală, nonformală, lifelong learning;
-flexibilitate organizaţională şi informaţională în contextul descentralizării sistemului educaţional;
-acceptarea şi valorizarea diversităţii culturale şi sisţinerea accesului egal la educaţie;
- cooperare şi solidaritate socială prin parteneriat între familie, şcoală şi comunitate.
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I.3. PERSPECTIVE OFERITE ELEVILOR
Caracterul multicultural și integrator al acțiunilor interpretative și creative, dezvoltă pe parcursul anilor de studiu la elevii Liceului
Vocaţional de Artă, o serie de aptitudini social-culturale şi competenţe de comunicare şi adaptare, ceea ce le înlesnește integrarea în
societatea modernă, europeană, demonstrează cu prisosinţă nivelul înalt de pregătire pe care l-au primit în anii de studii primare, gimnaziale
şi liceale, îşi dezvoltă latura creativă a personalităţii şi dovedesc însuşirea unor abilităţi artistice, devenind flexibili, independenţi şi cu o mai
mare disponibilitate și adaptare către schimbările din jurul lor.
În Liceul Vocaţional de Artă din Tg-Mureş îşi desfăşoară activitatea clasele 0– XII; cursuri de zi, în două schimburi la profilul artistic,
cu următoarele specializări:
A. MUZICĂ
• Secţia instrumentală: instrumente cu coarde şi arcuş (vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă,), instrumente de suflat (flaut,
oboi, clarinet, saxofon, fagot, corn, trompetă, trombon), instrumente de percuţie (tobă, timpan, xilofon, marimbă, tamburină), pian și
orgă clasică.
• Secţia vocală: a)artă vocală interpretativă/canto clasic.
b) Muzică vocală de jazz – muzică uşoară.
• Secţia folclorică: muzică vocală tradiţională/canto popular.
B. ARTA ACTORULUI;
C. ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE
• Ateliere: pictură, sculptură, grafică şi design vestimentar.
D. ARHITECTURĂ
Mulţi dintre absolvenţii liceului - după terminarea studiilor superioare - îşi găsesc loc de muncă în Corul Filarmonicii de Stat din
Tîrgu-Mureş, lucrează ca instrumentişti la Filarmonica de Stat din oraş sau ca profesori în instituţiile de învăţământ artistic. O parte dintre ei
desfăşoară în continuare o intensă activitate solistică. Alţii au devenit profesori universitari în oraşul nostru sau în alte centre universitare, de
multe ori şi peste hotare. Ne mândrim şi cu absolvenţii care şi-au continuat studiile superioare în străinătate la Moscova, Paris, Londra,
Budapesta, Germania, Suedia, S.U.A., etc şi care îşi desfăşoară activitatea artistică sau pedagogică în ţările respective.
Absolvenţii profilului Arte Vizuale, devin graficieni, pictori, designeri vestimentari, sculptori, îşi fac cariere în grafica pe calculator,
modă, amenajări interioare, design de produs, arhitecti, tehnicieni desenatori, etc. Unii dintre ei au devenit artişti plastici de renume naţional
şi chiar mondial, precum şi buni pedagogi, care se dedică formării artiştilor de mâine. În ultimii ani s-a deschis o cale largă şi prolifică de
participare la concursurile de specialitate, de pe plan zonal, naţional şi internaţional, de unde anual elevii liceului nostru aduc numeroase
premii.
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II. ANALIZA DIAGNOSTICĂ
II.1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
II.1.1. Resurse umane
II.1.1. 1. Populaţia şcolară 2018-2019
Nr.
Nivel de învățământ
Crt.
1.
2.
3.
4.

Învățământ primar
Învățământ gimnazial – muzică
Învățământ gimnazial – arte plastice
Clasa a IX -a - Muzică

5.

Clasa a IX-a – Arta actorului

6.

Clasa a IX-a – Arte plastice

7.

Clasa a IX-a – Arhitectură

Plan aprobat de MEN

Plan realizat

Nr. clase
10
8
8
R – 0,70
M – 0,70
R – 0,30
M – 0,30
R – 0,70
M – 0,70
R – 0,30
M – 0,30

Nr. clase
10
8
8
0,70
0,70
0,30
0,30
0,70
0,70
0,30
0,30

Nr. elevi
238
163
174
18
18
10
10
20
20
8
8

Nr. elevi
222
153
170
16
18
10
10
14
20
8
8

II.1.1. 2. Personalul şcolii
Componenţa resurse umane din învăţământul preuniversitar este formată din: personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal
nedidactic. Dacă la unele discipline acoperirea cu personal calificat este deficitară, în cazul altora se înregistrează un excedent de personal. În
prima categorie se înscriu: muzica specializată, informatica, procesarea computerizată a imaginii și unele disciplinele socio-umane.
Situaţia încadrării cu personal pentru anul şcolar 2018-2019, se prezintă astfel:
Personal didactic
Personal did. Auxiliar
(nr. posturi)
(nr. posturi)
177,6052
7

Personal nedidactic
(nr. posturi)
15
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Acoperirea celor 177,6052 posturi s-a realizat în felul următor:
Total
norme didactice
(total nr. cadre
didactice)
177,6052 (192)

din care:
Titulari
99

Suplinitori calificaţi

Personal plata cu ora - asociați

22

Personal plata cu ora - pensionari

49

22

Personalul didactic:
din care:
Total
personal didactic

Debutanţi

Definitivat

Grad II

Grad I

Doctorat

192

50

35

25

76

6

b) personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic
7 cadre - personal didactic auxiliar:
▪ 1 secretar I A;
▪ 1 secretar I;
▪ 1 bibliotecar;
▪ 1 administrator patrimoniu
▪ 1 administrator financiar – contabil
▪ 1 model
▪ 1 informatician

şi 15 cadre - personal nedidactic:
▪ 4 muncitori;
▪ 7 îngrijitoare;
▪ 4 portari;

10
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II.1.1.3. Indicatori de evaluare a performanţei pentru anul școlar 2018-2019.
Rezultate şcolare si mişcarea elevilor

Rezultate obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională:
An şcolar

2018-2019

Nr elevi Nr. elevi Nr. elevi
înscrişi prezenţi reușiţi

81

81

81

Medii generale între
5-5.99
16

6-6.99
17

7-7,99
23

Procent de
promovare

8-8,99
16

9-10
9

100%

Rezultate obţinute de elevii claselor a XII-a la Bacalaureat

Sesiunea iunie-iulie 2019
Nr. elevi
înscrişi

Înscrişi din
promoţia
2018-2019

Promovaţi Respinşi din
din
promoţia
promoţia 2018-2019
2018-2019

Înscrişi din
promoţii
anterioare

Promovaţi Respinşi din Medii
din promoţii promoţii
67-7,99 8910
anterioare anterioare
6,99
8,99 9,99

109

98

79

11

3

19

6

24

23

25

10

-

Sesiunea august-septembrie 2019
Nr. elevi
înscrişi

Înscrişi din
promoţia
2018-2019

Promovaţi Respinşi din
din
promoţia
promoţia 2018-2019
2018-2019

Înscrişi din
promoţii
anterioare

Promovaţi Respinşi din Medii
din promoţii promoţii
67-7,99 8910
anterioare anterioare
6,99
8,99 9,99

29

19

9

10

2

10

8

12

11

6

-
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Mișcarea elevilor 2018-2019
Clasa

0.A
0.B
IA
IB
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B
V. A
V. B
V. C
V. D
VI. A
VI. B
VI. C
VI. D
VII. A
VII. B
VII. C
VII. D
VIII. A
VIII. B
VIII. C
VIII. D
IX. A

Nr. Elevi
la înc.
Anului
şcolar
19
16
26
26
17
25
20
27
21
25
14
19
16
20
21
18
24
21
20
26
15
27
16
19
24
23
26

Veniţi

Plecaţi

2

1

1

2

1
1

1

3
1
2

1

-

1
1

Nr.
Elevi la
sf. An
şcolar
21
16
26
25
17
25
20
26
21
25
14
19
17
20
21
15
23
23
20
26
16
26
16
18
24
23
25

Promovaţi
la sf. Sem.
II

Corigenţi
la sf. Sem.
II

Repete
nţi la sf.
Sem. II

21
16
26
25
17
25
20
26
21
25
14
19
17
19
21
15
23
19
20
25
16
26
16
18
24
23
25

-

-

1
1
1

-

4
1
1

2

Promovaţi
la sf.
Anului
şcolar
21
16
26
25
17
25
20
26
21
25
14
19
17
20
21
15
23
23
20
26
16
26
16
18
24
23
25

Repetenţi
în urma
ex. De
corigenţă
-

-

Procent
de
promovabilitate
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
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IX. B
IX. C
IX. D
X. A
X. B
X. C
X. D
XI. A
XI. B
XI. C
XI. D
XII. A
XII. B
XII. C
XII. D
Total

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
28
22
28
21
30
30
30
26
25
30
22
19
28
29
24
963

1

2
2

1
1
1
1

1

1
1

26
20
28
22
30
31
30
27
25
30
22
19
28
30
22

26
20
28
22
30
31
30
27
25
30
22
19
28
30
23

2
3
2
3

1

1

1

26
20
28
22
30
31
30
27
25
30
22
19
28
30
23

1

96%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96%

Situaţia transferurilor elevilor în anul școlar 2018-2019
Clase
0-IV
V-VIII
IX-XII

Plecaţi
3
6
7

Veniti
3
5
6

Absenteismul:
Absenteismul generează insuccesul şcolar şi reprezintă un prim pas spre abandon şi părăsirea timpurie a sistemului de educaţie. Ca
urmare, absenteismul trebuie monitorizat, prevenit şi redus pe mai multe paliere.
Definire, caracterizare, forme, semnificaţii:
- problemă socială; conduită evazionistă, cronică, care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredre în educaţia şcolară

13
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- fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist; evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca
traumatizantă)
- formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor probleme)
- reducere a ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile grupului (de elevi).
Semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală: funcţia de separare / individualizare (mai ales la adolescenţi). Cauze:
1. care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, lipsă de interes, încredere scăzută în educaţia şcolară,
oboseală, anxietate, autoeficacitate scăzută, imagine de sine deteriorată, sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul
de a adera la o alegere făcută de alţii (reacţie la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor)
2. care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte
ocupaţi sau plecaţi în străinătate
3. care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă
elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) evaluarea subiectivă, frica de evaluare, conflict cu colegii, practici educative percepute de elevi ca
fiind nedrepte, frustrante, incompatibilitate între aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii; formă de apărare –
împotriva disciplinei excesiv de rigidă şi severă, politici proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale (în şcolile de ,elită’’)
Clase

Motivate

Nemotivate

Total

0-IV

1419

11

1430

V-VIII

6824

1963

8787

IX-XII

18551

6127

24678

Total

26794

8101

34895
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REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 LA SPECIALITATE

Premii obținute la concursuri, specializarea Muzică și Arta actorului an școlar 2018-2019
Nr.
crt
1.

Nume elev

cl.

Premiu

Concursul

Nagy Krisztina
pian

VII

PR.I

Concurs Național Pe aripile sunetului

2.

Szaniszló Attila
pian

VII

PR.I

3.

Jacob Karolina
pian
Udriște Ilinca
vioară
Horândău Gabriel
vioară
Luca Domide
ARTA
ACTORULUI
Petru Nistor
ARTA
ACTORULUI
Daria Pop
ARTA
ACTORULUI
Cotârlă Cosmin
Canto popular

X

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Locul
de
desfășurare
Odorheiu Secuiesc
27-28 oct 2018

Profesor
coordonator
Gyarmati Andrea
Katalin

Concurs Național Pe aripile sunetului

Odorheiu Secuiesc

Lakó Judit

PR.I

Concurs Național Pe aripile sunetului

Odorheiu Secuiesc

Lakó Judit

III

PR.II

Concurs Național Pe aripile sunetului

Odorheiu Secuiesc

Rusu Zenovia

III

PR.II

Concurs Național Pe aripile sunetului

Odorheiu Secuiesc

Rusu Zenovia

XII

Menț.

Concurs Național de poezie
Harababuriada

Brăila

Galea Anamaria

XII

PR.II

Concurs Național de poezie
Harababuriada

Brăila

Galea Anamaria

X

Menț.

Concurs Național de comedie

Brăila

Galea Anamaria

XI

Trofeu

Festival concurs Mureș dorurile tale

Mureș

Anca Branea
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10.

Cotârlă Cosmin
Canto popular

XI

Pr.II.

Festival concurs Du-te dor cu Muresul

Mureș

Anca Branea

11.

Mărginean Lidia

X

Mențiune

Concurs Național Pe aripile sunetului

Odorheiu Secuiesc

Curcă Alla

12.

Mărginean David

XII

Pr.III.

Concurs Național Pe aripile sunetului

Odorheiu Secuiesc

Curcă Alla

13.

Mărginean David

XII

P.I

Concurs Național de interpretare Dan
Cumpătă

București

Curcă Alla

14.

Mărginean Lidia

X

Mențiune

București

Curcă Alla

15.

Domahidi Anna
vioară
Mihalydeak Etelevioară
Czedula Ingrid
pian
Costin Larisa
pian
Udriște Ioana
vioară
Horândău Gabriel
vioară
Udriște Ilinca
vioară
Ormenișan Daria
pian
Antal Andrea pian

VI

P.I

Concurs Național de interpretare Dan
Cumpătă
Concurs internațional de vioară

Szőnyi Zsuzsanna

I

P.Excelență

Festival concurs Bach

Törökszentmiklós,
Ungaria
Cluj-Napoca

V

P.Excelență

Festival concurs Bach

Cluj-Napoca

Mihăescu Carmen

VI

P.Excelență

Festival concurs Bach

Cluj-Napoca

Condruț Codruța

I

P.Excelență

Festival concurs Bach

Cluj-Napoca

Rusu Zenovia

III

P.Excelență

Festival concurs Bach

Cluj-Napoca

Rusu Zenovia

III

D.Merit

Festival concurs Bach

Cluj-Napoca

Rusu Zenovia

VII

D.Merit

Festival concurs Bach

Cluj-Napoca

Osvath Hunor

XII

Pr.I

Concurs Național Pro Piano

Sibiu

Kovacs Zsuzsa

V

Pr.I

Concurs Național Pro Piano

Sibiu

Badi Andrada
Mihăescu Carmen

25.

Czedula Ingrid
pian
Jakab Daniel pian

IV

Pr.I

Concurs Național Pro Piano

Sibiu

26.

Crăciun Sonia pian

VI

Pr.I

Concurs Național Pro Piano

Sibiu

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kecskes Aved Erika

Badi Andrada
16
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VI

Pr.I

Concurs Național Pro Piano

Sibiu

Condruț Codruța

28.

Costin Larisa
pian
Mateiu Mălina pian

VIII

Pr.I

Concurs Național Pro Piano

Sibiu

Condruț Codruța

29.

Kolcsár Borbála

X

Pr.II

Concurs TSD Primăvara artelor

Bacău

Korpos Kamilla

30.

Dávid Gergely

XI

Pr.II

Concurs TSD Primăvara artelor

Korpos Kamilla

31.

Domahidi Sára

XI

Pr.II

Concurs TSD Primăvara artelor

Korpos Kamilla

32.

Gyárfás Renáta

X

Mențiune

Concurs TSD Primăvara artelor

Bacău

Korpos Kamilla

33.

Unger Lilla

XI

Mențiune

Concurs TSD Primăvara artelor

Bacău

Korpos Kamilla

34.

Udriște Ioana
vioară
Udriște Ilinca
vioară
Bucur Adelina
Ioana vioară
Fodor Teodora

I

Pr.I

Concurs Timotei Popovici

Sibiu

III

Pr.I

Concurs Timotei Popovici

Sibiu

V

Pr.III

Concurs Timotei Popovici

Sibiu

V

Pr. III

Concurs Timotei Popovici

Sibiu

Bartha Brigitta
vioară
Metz Gyurka Iringo
vioară
David Gergely

IV

Pr.I

Concurs Timotei Popovici

Sibiu

IV

Pr.I

Concurs Timotei Popovici

Sibiu

XI

Pr.II

Concurs Timotei Popovici

Sibiu

Moldovan Roland
chitară
Nagy Biborka
chitară
Kozma Tamás
chitară
Vass Lőrinz Júlia
chitară

II

Pr.II

Concurs Timotei Popovici

Sibiu

Rusu Zenovia/
Lokodi Lehel
Rusu Zenovia/
Lokodi Lehel
Rusu Zenovia/
Lokodi Lehel
Rusu Anda/
Lokodi Lehel
Szőnyi Zsuzsa/
Szigeti Emanuela
Szőnyi Zsuzsa/
Szigeti Emanuela
Fülöp Alajos/
Lokodi Lehel
Kováts Anna Tünde

III

Pr.II

Concurs Timotei Popovici

Sibiu

Kováts Anna Tünde

VII

Pr.II

Concurs Timotei Popovici

Sibiu

Kováts Anna Tünde

IX

Pr.III

Concurs Timotei Popovici

Sibiu

Kováts Anna Tünde

27.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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Sighetu-Marmației

Mihăescu Carmen

Sighetu-Marmației

Rusu Anda

Sighetu-Marmației

Rusu Zenovia

Sighetu-Marmației

Rusu Zenovia

Tulcea

Maior Valeriu

Pr.III

Concurs de intepretare instrumentală (cu
participare internațională)
Concurs de intepretare instrumentală (cu
participare internațională)
Concurs de interpretare instrumentală (cu
participare internațională)
Concurs de interpretare instrumentală (cu
participare internațională)
Concurs Internațional de intepretare
muzicală George Georgescu
Concurs Viva la musica

Zalău

Rusu Zenovia

III

Pr. special

Concurs Viva la musica

Zalău

Rusu Zenovia

III

Mențiune

Concurs Viva la musica

Zalău

Rusu Zenovia

XII

Pr.I.

Concurs Aulodia

Brașov

Călugăru Călin

XI

Mențiune

Satu Mare

Anca Branea

XI

Pr.III

Festival-concurs național de folclor
Rozmarin în colțu mesii
Festival-concurs național de folclor
Rozmarin în colțu mesii

Satu Mare

Anca Branea

XI

Pr.III

Festival-concurs de muzică populară

Brașov

Anca Branea

IX

Pr.I

Festival-concurs național

Vulcan

Anca Branea

VIII

Pr.II

Concurs internațional de trompetă

Timișoara

Ambrus László

V

Pr.II

Concurs internațional de trompetă

Timișoara

Ambrus László

X

Pr.I

Concurs național de teorie Viktor
Ceaikovski

București

Korpos Kamilla

Czadula Ingrid
Hanga pian
Fodor Teodora
vioară
Bucur Ioana
Adelina vioară
Santha Daniel
vioară
Todoran Iuliua
Teodora vioară
Udriște Ioana
vioară
Udriște Ilinca
vioară
Horândău Gabriel
vioară
Străulea Darius
Clarinet
Aștelian Alexia
Canto popular
Cosmin Cotârlă
Canto popular

V

Pr.I

V

Pr.II

V

Pr.III

V

Pr.III

VII

Pr.II

I

Cosmin Cotârlă
Canto popular
Orban Cătălin
Bogdan
Canto popular
Biró Bálint
trompetă
Makkai Áron
trompetă
Kolcsár Borbála
TSD
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XI

Mențiune

62.

Domahidi Sára
TSD
Crăciun Sonia pian

București

Korpos Kamilla

Pr.III

Concurs național de teorie Viktor
Ceaikovski
Concurs Lira de aur

VI

Suceava

Badi Andrada

63.

Moldovan Iulia

VI

Mențiune

Concurs Lira de aur

Suceava

Badi Andrada

64.

Fejér Botond

IX

Pr.I

Concurs de teorie Portativul speranței

Râmnicu Vâlcea

Korpos Kamilla

65.

Domahidi Sara

XI

Pr.II

Concurs de teorie Portativul speranței

Râmnicu Vâlcea

Korpos Kamilla

66.

Molnár Sarolta

X

Pr.III

Concurs de teorie Portativul speranței

Râmnicu Vâlcea

Korpos Kamilla

67.

Ferenczi Balazs

XI

Pr.III

Concurs de teorie Portativul speranței

Râmnicu Vâlcea

Korpos Kamilla

68.

Bitai Attila

XI

Mențiune

Concurs de teorie Portativul speranței

Râmnicu Vâlcea

Korpos Kamilla

61.

Rezultate de la concursul internațional Emanuel Elenescu Piatra-Neamț 2018-2019
Nr. Elev
Clasa
Locul
Instrument
Profesor
Crt.

Prof.Corepetitor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Magyari Annamária
Rațiu Sergiu
Străulea Darius
Benedek Balázs
Ferenczi Balázs
Curcă Luca
Curcă Estera

X.B
XI.A
XII.A
XI.B
XI.B
VI.A
VIII.A

Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I

Flaut
Clarinet
Clarinet
Saxofon
Fagot
Corn
Corn

Geréd Jolán
Călugăru Călin
Călugăru Călin
Makkai István
Ősz Domokos
Curcă Pavel
Curcă Pavel

Demeter Csaba
Bejan Maria
Bejan Maria
Demeter Csaba
Demeter Csaba
Lokodi Lehel
Lokodi Lehel

8.

Antal Andrea
Cochisă Cezar
Bucur Darius
Botorea Darius
Pop Maria Veronica
Stuparu Mara

XII.B
XI.A
X.A
XI.A
IX.A
IX.A

Premiul II

Muzică de
cameră
Canto popular
Canto popular
Canto popular
Canto popular

Vass Edit

9.
10.
11.
12.

Premiul I
Premiul II
Premiul II
Premiul II

Branea Anca
Someșan Marian
Bărbulescu Anca
Bărbulescu Anca
19
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pop Bianca
Nemes Barbara
Iszlai Emőke
Györfi Panna
Trifan Teodora
Balla Emőke
Nagy Bertold

XII.A
X.B
X.B
XI.B
XI.A
XII.B
XII.B

Premiul III
Premiul II
Premiul III
Premiul III
Mențiune
Mențiune
Mențiune

Canto popular
Canto clasic
Canto clasic
Canto clasic
Canto clasic
Canto clasic
Canto clasic

Bărbulescu Anca
Madaras Ildikó
Madaras Ildikó
Madaras Ildikó
Someșan Marian
Madaras Ildikó
Madaras Ildikó

Someșan Maria Antonia
Someșan Maria Antonia
Someșan Maria Antonia
Someșan Maria Antonia
Someșan Maria Antonia
Someșan Maria Antonia

20.

Șimon Alex

III.A

Mențiune

Vioară

Rusu Zenovia

Lokodi Lehel

21.

Udriște Ilinca

III.A

Premiul III

Vioară

Rusu Zenovia

Lokodi Lehel

Premii obținute la concursuri, specializarea Arte Plastice și Arhitectiră, an școlar 2018-2019
Nr
Crt
1.

2.

3.

Nume elev

Clasa

Premiul

Concursul

Marc Natalia
Caprita Maria
Mare Andreea
Crasciuc Alicia
Muresan Tudor
Grigorescu Diana
Godri Cosmin
Bespaletz Brigitte
Predescu Tudor
Kiss Norbert
Hincs Anita
Costin Blanka
Biro Borbala
Hompot Andrea
Imreh Aliz
Poptamas Iulia

V. C
VI. C
VI.C
VII.C
VII.C
X.C
X.C
X.C
X.C
XII.D
XII.D
XII.D
X.D
X.D
X.D
XI.C

Premiul I.
Premiul I.
Prem. I.
Prem. I.
Prem. I.
Prem. I.
Prem. II.
Prem. II.
Prem. II.
Premiul I.

Concursul National de Arte
Grafice cu participare
internationala “Fantasticul din
mine si dinafara mea”

Bursa de
excelenta

Concur“O Sansa Egala”

Concursul
DEMO WOOD
„We are Family”

Locul de
desfasurare
Liceul de Arta
“Sabin Dragoi”
Arad

Profesor coordonator

MOME
Universitatea de
Arta
Moholy-Nagy
Budapesta

Kalman Eniko
Kolumban Kantor Zita

Borotea Laura

Caprita Petre
20
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Zahan
1
Andrei
Daraban
Antonio
.
Szakacs Csaba
Tusinean Alin
Dee Lukacs Janka

IX.C
X.C
IX.D
XIC
VII.D

Prem.I.
Mentiune
Prem.III.
locul II
Mentiune

Concursul National din Urbea
veche XII, Vatra Casei

7.

Nagy Kaiser Anita
Barat Noemi
Tatar Bianca
Kiss Norbert

XI.D
XI.D
XI.D
XII.D

Locul I.
Locul II.
Locul III.
Locul I.

8.

Csibi Melinda

IX.D

Locul II.

9.

Todea Ilinca
Marc Natalia
Szakacs Anita
Rus Teodora
Muresan Tudor
Daszkel Anett
Marton Orsolya
Nagy Boroka
Rus Marc
Nagy Kaiser Anita
Szakacs Krisztina
Meszaros Dorottya
Zahan Maria
Janosi Blanka
Papai imola
Tamas Csenge
Farcas Maria
Gocsi Debora
Szoverfi Sarolta
Mare Andreea

V.
V.
VI.
VI.
VII.
VII.
VIII.
VIII.
V.
V.
VI.
VI.
VII.
VII.
VIII.
VIII.
V.
V.
VI.
VI.

Locul I.
Locul I.

5.

6.

Locul I.
locul II.

Locul III.

Mentiune

Caprita Petre
Kalman Eniko

Concurs Festivalul R.Ladea
XX.“Orasul in miniatura”

Liceul de Arta
BalasaDoamna
Tirgoviste
Liceul de Arta
R.Ladea, Cluj

Premiul Rotary Teka pentru
excelenta

Sala Mica a
Palatului Culturii

Olimpiada Nationala de Arte
Vizuale Arhitectura si Istoria artei
Concursul Hans Hermann
“In dialog cu vizibilul”
Concursul Judetean de Arta
plastica”Simbol si Traditie”
Sectiunea Pictura

Bucuresti

Kolumban Kantor Zita
Caprita Petre
Serban Mariana
Caprita Petre
Kolumban Kantor Zita
Kalman Eniko

Liceul de Arta
Sibiu
Liceul Vocational
de Arta
Tg.Mures

Caprita Petre
Kalman Eniko

Kubanda Csilla
Borotea Laura
Kubanda Csilla
Pop Rodica
Borotea Laura
Kalman Eniko
Kubanda Csilla
Kubanda Csilla
Kubanda Csilla
Kubanda Csilla
Kubanda Csilla
Kalman Eniko
Veer Renata
Kubanda Csilla
Kubanda Csilla
Kubanda Csilla
Borotea Laura
Kalman Eniko
Kubanda Csilla
Borotea laura
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Paulus Patricia
Szentes Barbara
Berkeczi Ema
Postovaru Raluca
Pantelaios Stefanos
Trifan Maria
Bucur Delia
Dudas Andrei
Uzun Alexia
Grigorescu George
Kacso Kata
Koncsag Kira
Szakacs Krisztina
Szilveszter Nora
Marton Orsolya
Gherman Vlad
Todea Ilinca
Cheteles Raluca
Aldea Sabina
Nagy Kaiser Zsanett
Mare Andreea
Iszlai Julia
Grigorescu George
Marc Natalia
Ercsei Anna
Daszkel Anett
Veress Csenge
Suflea Antonia
Kovacs Anita
Toth Krisztina
Buja Marta
Diana Grigorescu

VII.
VII.
VIII.
VIII.
V.
V.
VI.
VII.
VII.
VIII.
VIII.
V.
VI.
VII.
VIII.
VIII.
V.
VI.
VIII.
V.
VI.
VII.
VIII.
V.
VI.
VII.
VIII.
V.
VI.
VII.
VIII.
X.C

Locul I.

Concursul Judetean de Arta
plastica”Simbol si Traditie”
Sectiunea Modelaj

Liceul Vocational
de Arta
Tg.Mures

Concursul “Primavara Artelor”

Liceul de arta
Bacau

Locul II.
Locul III.

Mentiune
Premiu
special

Locul II.

Veer Renata
Kubanda Csilla
Veer Renata
Pop Rodica
Borotea Laura
Kubanda Csilla
Pop Rodica
Veer Renata
Veer Renata
Pop Rodica
Kubanda Csilla
Kubanda Csilla
Kubanda Csilla
Kubanda Csilla
Nagy Attila
Muresan Gheorghe
Muresan Gheorghe
Nagy Attila
Kubanda Csilla
Nagy Attila
Kubanda Csilla
Nagy Attila
Nagy Attila
Kovacs Tibor
Kovacs Tibor
Kubanda Csilla
Kubanda Csilla
Kubanda Csilla
Kubanda Csilla
Kovacs Tibor
Borotea Laura
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REZULTATE OLIMPIADE PE SPECIALITĂȚI SI CULTURĂ GENERALĂ 2019
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE LA
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTA ACTORULUI CLS.X-XII
ETAPA PE ȘCOALĂ

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numele și prenumele elevului/ Diák Clasa/
neve
Oszt.
POP DARIA MELANIA
X.A
BEREKMÉRI RÉKA
X.B
FÁBIÁN BALÁZS
X.B
NISTOR ANA MARIA
XI.A
PÁL MÁTYÁS ÁRON
XI.A
LAZĂR SOPHIA
XI.A
OLAR SERGIU
XI.A
JÁNOSI ORSOLYA
XI.B
BALOG VIRÁG
XII.B
NAGY LÁSZLÓ
XII.B
Piesa „O scrisoare pierdută” darab
XII.B

Categoria
Individual/ egyéni
Individual/ egyéni
Individual/ egyéni
Individual/ egyéni
Individual/ egyéni
Individual/ egyéni
Individual/ egyéni
Individual/ egyéni
Individual/ egyéni
Individual/ egyéni
Grup /csoportos

Profesor îndrumător/
Irányitó tanár
Galea Anamaria
Magyari Izabella
Magyari Izabella
Budileanu Rareș
Budileanu Rareș
Budileanu Rareș
Budileanu Rareș
Barabási Tivadar
Barabási Tivadar
Barabási Tivadar
Barabási Tivadar

Premiul
obținut/Dij
PR.I
PR.I
PR.I
PR.I
PR.I
PR.II
PR.II
PR.I
PR.I
PR.I
PR.I

ETAPA NAȚIONALĂ- BUCUREȘTI, APRILIE 2019
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Numele și prenumele elevului/Diák
neve
NISTOR ANA MARIA
FÁBIÁN BALÁZS
JÁNOSI ORSOLYA
NAGY LÁSZLÓ
Piesa „O scrisoare pierdută” darab

Clasa/
Oszt.

Categoria
XI.A
X.B
XI.B
XII.B
XII.B

Individual/ egyéni
Individual/ egyéni
Individual/ egyéni
Individual/ egyéni
Grup /csoportos

Profesor îndrumător/
Irányitó tanár
Budileanu Rareș
Magyari Izabella
Barabási Tivadar
Barabási Tivadar
Barabási Tivadar

Premiul
obținut/ Dij
PR.II
Mențiune
PR.III
PR.I
PR.III
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TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE LA
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ SI ISTORIA ARTELOR

Nr.
Crt.

Numele și prenumele
elevului/ Diák neve

Clasa/
Oszt.

Atelier de
specialitate

1.

KISS NORBERT

XII.D

pictură

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

HINCS ANITA
MIHOLCSA DÁVID
COSTIN BLANKA
NAE ROXANA MIHAELA
RAVASZ ANTÓNIA
NAGY-KAISER I. ANITA
POPTAMAS M. IULIA
NEDEA C. IRIS
URCAN MARA
CHIPER V. CATALINA

XII.D
XII.D
XII.D
XII.C
XII.D
XI.D
XI.C
XI.C
XI.C
XI.C

sculptură
grafică
grafică
arhitectură
modă
pictură
pictură
sculptură
arhitectură
grafică

ETAPA PE ȘCOALĂ
Profesor proba de
desen/Irányitó tanár
Kolumban Kantor Zita

Profesor proba de
creativitate/
Irányitó tanár
Căpriță Petre

Premiul
obținut/
Dij
PremiulI.

Kolumban Kantor Zita
Kolumban Kantor Zita
Kolumban Kantor Zita
Muresan Gheorghe
Kolumban Kantor Zita
Csutak Attila
Nagy Annamaria
Nagy Annamaria
Mureșan Gheorghe
Nagy Annamaria

Gyarmathy Janos
Nagy Annamaria
Nagy Annamaria
Felvinczi Anamaria
Csíky Sz. Ágnes
Căpriță Petre
Căpriță Petre
Gyarmathy János
Munteanu Mariana
Șerban Mariana

PremiulI.
PremiulII.
PremiulII.
PremiulII.
PremiulIII.
PremiulII.
PremiulII.
Premiul II.
Premiul II.
PremiulIII.

Profesor proba de
creativitate/
Irányitó tanár
Căpriță Petre
Căpriță Petre

Premiul
obținut/
Dij
Premiul I.
Mențiune

ETAPA NAȚIONALĂ- BUCUREȘTI, 2019
Nr.
Crt.

Numele și prenumele
elevului/ Diák neve

1.
2.

KISS NORBERT
NAGY-KAISER I. ANITA

Clasa/
Oszt.
XII.D
XI.D

Atelier de
specialitate

Profesor proba de
desen/Irányitó tanár

pictură
pictură

Kolumban Kantor Zita
Csutak Attila
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TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE LA
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ CLS.IX-XII

Nr.
Crt.

Numele și prenumele
elevului / Diák neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FERENCZI BALÁZS
MOLDOVAN TAMAS
STRĂULEA DARIUS
MAGYARI ANNAMÁRIA
PETHŐ REBEKA
MĂRGINEAN DAVID
BENEDEK BALÁZS
KESZEGH JÓZSEF
JAKAB SÁMUEL
SIPOS TAMÁS
BOCHEȘ ANDREI GEORGE

Clasa/
Oszt.
XI
XII
XII
X
XII
XII
XI
IX
XII
XII
XII

ETAPA PE ȘCOALĂ
Instrument/
Profesor
Hangszer
îndrumător/
Irányitó tanár
Fagot/ fagott
Ősz Domokos
Vioară /hegedű
Engel Lehel
Clarinet /klarinét
Călugăru Călin
Flaut/ fuvola
Geréd Jolán
Flaut/ fuvola
Geréd Jolán
Canto clasic / énekszak Curcă Alla
Saxofon/ saxofon
Makkai István
Trompetă/trombita
Szabó Sándor
Trompetă/trombita
Szabó Sándor
Vioară /hegedű
Maior Valeriu
Canto clasic / énekszak Someșan Marian

Profesor corepetitor/
Kisérő tanár
László Cristina
Ávéd Éva
Bejan Maria
Szigeti Emanuela
Szigeti Emanuela
Lokodi Lehel
Szigeti Emanuela
Badi Andrada
Badi Andrada
Badi Andrada
Someșan Maria Antonia

Nr.
Crt.

Numele și prenumele
elevului / Diák neve

1.

BENEDEK BALÁZS

XI

ETAPA NAȚIONALĂ–BUCUREȘTI, APRILIE 2019
Instrument/
Profesor
Profesor corepetitor/
Hangszer
îndrumător/
Kisérő tanár
Irányitó tanár
Saxofon/ saxofon
Makkai István
Szigeti Emanuela

2.
3.
4.
5.
6.
7.

PETHŐ REBEKA
STRĂULEA DARIUS
MĂRGINEAN DAVID
MAGYARI ANNAMÁRIA
FERENCZI BALÁZS
MOLDOVAN TAMAS

XII
XII
XII
X
XI
XII

Flaut/ fuvola
Clarinet /klarinét
Canto clasic / énekszak
Flaut/ fuvola
Fagot/ fagott
Vioară /hegedű

Clasa/
Oszt.

Geréd Jolán
Călugăru Călin
Curcă Alla
Geréd Jolán
Ősz Domokos
Engel Lehel

Szigeti Emanuela
Bejan Maria
László Cristina
Szigeti Emanuela
László Cristina
László Cristina

Premiul
obținut/
Dij
Premiul I.
Premiul I.
Premiul I.
Premiul I.
Premiul I.
Premiul I.
Premiul I.
Premiul II.
Premiul II.
Premiul II.
Premiul II.

Premiul
obținut/
Dij
Premiul I.
(gală)
Premiul I.
Premiul II.
Premiul II.
Premiul III.
Mențiune
Mențiune
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TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE LA
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, CLS.III-VIII

Clasa/
Oszt.

ETAPA ZONALĂ -SIBIU, MARTIE 2019
Instrument/
Profesor îndrumător/ Profesor corepetitor/
Hangszer
Irányitó tanár
Kisérő tanár

Nr.
Crt.

Numele și prenumele
elevului / Diák neve

1.
2.

III
IV

Pian /zongora
Pian /zongora

Popescu Carmen
Móriczi Magdolna

-

3.
4.
5.
6.
7.

Curcă Rebeca-Ilinca
Csibi Orsolya Boglárka
Fărcaș Moldovan Anca
Crăciun Sonia Maria
Moldovan Iulia
Uilăcan Alexia
Fülöp Magor

Premiul
obținut/
Dij
Premiul II.
Premiul II.

V
VI
VI
VI
VII

Pian /zongora
Pian /zongora
Pian /zongora
Pian /zongora
Pian /zongora

-

Premiul II.
Mențiune
Premiul II.
Premiul I.
Premiul I.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nagy Krisztina
Szaniszló Attila
Mateiu Mălina
Muste Thomas
Bitai Gergely
Săbădean Carina
Botnarenco Daniel
Zilahi Szille
Bunea Adrian
Cozma Tamás
Udriște Ilinca
Horândău Gabriel
Mihálydeák Sarolta
Domahidi Anna
Bartha Ákos
Gombocz Ágnes

VII
VII
VIII
VIII
VI
VII
IV
IV
VII
VII
III
III
IV
VI
VII
VII

Pian /zongora
Pian /zongora
Pian /zongora
Violă/brácsa
Violoncel/ cselló
Violoncel/ cselló
Chitară/ gitár
Chitară/ gitár
Chitară/ gitár
Chitară/ gitár
Vioară /hegedű
Vioară /hegedű
Vioară /hegedű
Vioară /hegedű
Vioară /hegedű
Vioară /hegedű

Szigeti Emanuela
Badi Andrada
Badi Andrada
Bejan Maria
Gyarmati Andrea
Katalin
Gyarmati Andrea
Lakó Judit
Condruț Codruța
Kardos Margit
Lazăr Alexandru
Kováts István
Turcu Andrei
Turcu Andrei
Turcu Andrei
Kováts Tünde
Rusu Zenovia
Rusu Zenovia
Maior Valeriu
Szőnyi Zsuzsa
Szőnyi Zsuzsa
Fülöp Alajos

-

Premiul I.
Premiul I.
Premiul II.
Premiul I.
Premiul I.
Premiul I.
Premiul II.
Premiul III.
Premiul II.
Premiul I.
Premiul II.
Premiul I.
Premiul I.
Premiul I.
Premiul I.
Premiul I.

Bejan Maria
Bejan Maria
Bejan Maria
Lokodi Lehel
Lokodi Lehel
Lokodi Lehel
Szigeti Emanuela
Szigeti Emanuela
Szigeti Emanuela
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VII
VIII
VI
VII
VI
VIII
VIII
VII
VII
V
VIII
V
VII
VIII

Todoran Iulia Teodora
Ioniță Diana
Balogh Ágnes
Imre Johanna
Bărlean George
Moldovan Cătălina
Ferenczi Hanna
Zöld Vera
Makkai Márton
Makkai Áron
Biró Bálint
Curcă Luca
Kántor Benedek
Curcă Estera

Vioară /hegedű
Vioară /hegedű
Flaut/ fuvola
Flaut/ fuvola
Oboi/ oboa
Oboi/ oboa
Oboi/ oboa
Fagot/fagott
Clarinet/klarinet
Trompetă/ trombita
Trompetă/ trombita
Corn/kürt
Corn/kürt
Corn/kürt

Maior Valeriu
Maior Valeriu
Geréd Jolán
Vass Edit
Moldovan Lircă Ioan
Moldovan Lircă Ioan
Ferenc János
Ősz Domokos
Szigeti István
Ambrus László
Ambrus László
Curcă Pavel
Kelemen Szilárd
Curcă Pavel

Szigeti Emanuela
Someșan Maria Antonia
Bejan Maria
Bejan Maria
Moraru Mihai
Moraru Mihai
Bejan Maria
Szigeti Emanuela
Szigeti Emanuela
Moraru Mihai
Moraru Mihai
Lokodi Lehel
Lokodi Lehel
Lokodi Lehel

ETAPA NAȚIONALĂ- BUCUREȘTI, APRILIE 2019
Instrument
Profesor îndrumător Profesor corepetitor

Premiul I.
Premiul I.
Premiul I.
Premiul III.
Premiul I.
Premiul II.
Premiul I.
Premiul II.
Premiul II.
Premiul II.
Premiul III.
Premiul I.
Premiul III.
Premiul I.

Nr.
Crt.
1.
2.

Numele și prenumele
Clasa
elevului
Szaniszló Attila
VII
Todoran Iulia Teodora
VII

3.
4.

Bărlean George
Muste Thomas

VI
VIII

Nr.
Crt.
1.

Numele și
prenumele elevului
Gombocz Ágnes

CULTURĂ GENERALĂ 2019
Disciplina/ Tantárgy
Profesor îndrumător/ Etapa
Irányitó tanár
Limba și literatura maghiară
Dézsi Nóra
Națională

Premiul
obținu
Premiul I.

2.
3.

Gombocz Ágnes
Nagy László

Limba și literatura maghiară
Religie reformată

Premiul III.
Mențiune

Clasa/
Oszt.
VII
VII
XII

Pian /zongora
Vioară /hegedű

Lakó Judit
Maior Valeriu

Badi Andrada

Premiul
obținut
Premiul II.
Premiul III.

Oboi/ oboa
Violă/brácsa

Moldovan Lircă Ioan
Kardos Margit

Demeter Csaba
Demeter Csaba

Premiul III.
Premiul III.

Dézsi Nóra
Szabó Erzsébet

Internațională
Națională
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II.1.2. Resurse materiale
Unitatea şcolară dispune de 2 clădiri, din care :
A. Clădirea I din str. Revoluției, nr. 9,
având o suprafaţă desfăşurată de 3400 mp, o sală de gimnastică încorporată acesteia de 56,70 mp, o curte cu suprafața de 1990 mp dotată cu
cos de baschet și un teren de fotbal de 300 mp.
Corpul A - cuprinde biblioteca, sala de lectură, cabinetul de informatică, 4 săli de birouri (direcţiune, sală de consiliu, secretariat,
contabilitate), o sală profesorală, un cabinet de informatică, 15 săli de clasă, 4 săli de muzică, 2 săli teorie şi solfegiu, o sală de gimnastică, 4
grupuri sanitare, 1 magazie material didactic.
Corpul B, - cuprinde 8 săli de clasă, 3 săli de muzică, magazia de instrumente muzicale.
Corpul C, - cuprinde sala festivă, sala amfitearu, două săli de clasă, 3 săli de muzică, o magazie materiale diverse, arhiva școlii, o sală
de servire a mesei.
Corpul D, O clădire anexă în curtea școlii, cu un birou, cabinet medical, cabinet de consiliere, o sala de teorie si solfegiu, 4 săli de
muzică, un atelier mecanic, atelier de tâmplărie, un grup sanitar.
B. Clădirea II din str. Mărăști, nr.8A,
având o suprafaţă desfăşurată de 2100 mp, căreia i se adaugă o centrală termică ce deservește și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6.
Sălile din clădire sunt destinate excusiv învăţământului de specialitate, studiu muzical şi artă vizuală, specificul unităţii noastre.
În clădire sunt 15 ateliere pentru arte vizuale şi arhitectură (ateliere de desen, pictură, sculptură, design vestimentar, grafică), dotate
cu mobilier nou, şi un cabinet de procesare computerizată a imaginii dotat cu 15 calculatoare Decstop IntelCorel I7, 15 tablete grafice 22HD,
videoproiector, multifuncţională performantă.
Cele 36 de săli pentru studiu muzical sunt dotate cu mobilier, cu piane şi pianine, suport pentru partituri. Cele 2 săli de teorie şi
solfegiu sunt dotate cu tablă pentru portativ, mese si scaune şcolare noi şi pianine. Cele 4 săli în care se studiază Arta Actorului şi Arhitectura
sunt dotate cu mobilier specific acestor discipline de studiu.
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Baza materială a unității noastre școlare este alcătuită din:
- 24 săli de clasă;
- 40 săli de muzică;
- 5 săli de solfegiu;
- sala festivă cu 80 de locuri;
- amfiteatrul cu 44 de locuri,
- sală de gimnastică;
- 12 ateliere de arte plastice;
- biblioteca cu 40.000 volume;
- laborator TIC cu conectare permanentă la Internet prin fibră optică; reţea formată din 30 calculatoare Deckstop
InterCorel i5,
- 1 imprimantă de reţea.
- 40 buc monitoare LED pentru deckstop
- 2 bucăți tablă interactivă EDU
- 6 buc laptop i7
- 5 buc laptop i5 și i3 pentru catedre
- 19 buc videoproiectoare
DOTARI SECŢIA DE MUZICĂ
- 56 piane și pianine;
- 220 instrumente cu corzi;
- 50 instrumente de suflat;
- 16 instrumente de percuție.
- 20 dulapuri, 40 scaune
- 14 buc. tabletă 64 GB
- 14 buc. Stylus Pencil
- 40 buc suport pentru partituri
- 4 buc dulap modular pentru Arta actorului;
- 2 buc sistem audio Arta actorului
- 4 buc laptop pentru teorie și solfegiu.
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DOTARI SECŢIA DE ARTE PLASTICE
- multifunctionala color
- 16 buc PC de prelucrare imagine în sălile de atelier
- 40 de sevalete pt pictură
- 60 de băncuţe de desen tip capră
- 90 de mese săli de atelier
- 280 scaune
- 1 presă de tipar
- masina de slefuit, de găurit
- 10 buc. dulapuri pentru materiale didactice
- 15 buc calculatoare Decstop IntelCorel I7 – laborator de procesare computerizată a imaginii
- 15 buc tablete grafice 22HD - laborator de procesare computerizată a imaginii
- 1 buc. imprimantă 3D - arhitectură
- 10 buc mese pentru desen proiectiv.- arhitectură
- 1 buc vitrină de expunere a machetelor- arhitectură
- 10 buc rafturi metalice pentru atelierele de pictură, sculptură, desen

II.1.3. Resurse financiare

(2018-2019)

S-a luat in considerare platile pe perioada sept. 2018-sept. 2019.
a. Resurse bugetare de la Buget de stat in valoare de 12115824 lei, din care:
- cheltuieli de personal+examene nationale+HJ in valoare de 11974163 lei;
- cheltuieli materiale(decont cursuri perfectionare) in valoare de 460 lei;
- asistenta sociala (decont naveta elevi) in valoare de 27832 lei;
- alte cheltuieli-bani de liceu + burse elevi Republica Moldova in valoare de 31374 lei;
- plata dobanzi 46858;
- contributie fond handicap 140788 lei;
S-a recuperat suma platita pentru concedii medicale din ani precedenti, in valoare de 105651 lei de la Casa de sanatate Mures.
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Pe cicluri de invatamant cheltuielile efectuate sunt urmatoarele:

Cheltuieli totale, din care:
Invatamant primar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior

Prevederi
initiale
12115824
2645385
4115355
5355084

bugetare Prevederi bugetare Plati efectuate
definitive
12115824
12115824
2645385
2645385
4115355
4115355
5355084
5355084

% executie fata de
buget
100
100
100
100

b. Resurse bugetare de la Bugetul local in valoare de 5836148 lei.
Cheltuielile totale cuprind - cheltuieli de personal in valoare de 22708 lei;
- cheltuieli materiale in valoare de 131624 lei;
- ajutoare sociale-elevi CES in val.de 21601 lei
- burse performanta si merit in valoare de 109188 lei;
- achizitie mijloace fixe in valoare de 11999 lei
Pe cicluri de invatamant cheltuielile efectuate se prezinta astfel:

Cheltuieli totale, din care:
Invatamant primar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior

Prevederi
initiale
297120
0
55699
241421

bugetare Prevederi
definitive
297120
0
55699
241421

bugetare Plati efectuate
297120
0
55699
241421

% executie fata de
buget
100
0
100
100

c. Resurse venituri proprii(autofinantare):
Cheltuieli: Reprezinta plati la art.20 (bunuri si servicii):
plati efectuate
28855 lei;
angajamente legale de platit
0 lei;
cheltuieli efective
28855 lei.
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Venituri: Potrivit contabilitatii de angajamente, veniturile incasate la Liceul Vocational de Arta reprezinta taxe pentu
contractele de locatiune, donatii, sponsorizari si alte sume de incasat potrivit legii. Veniturile au fost inregistrate in contabilitate pe
baza facturilor emise, chitantelor de incasare, contractelor de locatiune, sponsorizare si donatie, a registrului de casa sau a
extraselor de banca, documente care atesta crearea dreptului de creanta.
In anul 2019 s-au derulat 2 proiecte finantate de primaria mun.Tg.Mures si anume:
- Tineri pianisti si Simbol si traditie.
Total suma primita de la Primaria Tg.Mures a fost in valoare de 11650 lei.
Sumele stinse prin alte cai decat incasarea reprezinta donatii si sponsorizari, astfel:
-obiecte de inventar in valoare de 1000-pianina lei si banci scolare folosite si scaune 1234 lei
-materiale (pachete de craciun)in valoare de 19130 lei , tesaturi textile -2756 lei si produse si prestari servicii primite pentru Bal
Boboci si Majorat.
II.2. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN
În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea efectivă a unui spaţiu european extins
al educaţiei, în perspective cerinţelor societăţii și economiei bazate pe cunoaștere. Astfel, contextul European actual oferă o serie de
documente de referinţă, cu rol important în regândirea, reorganizarea și armonizarea sistemelor de învăţământ, din perspectiva
asigurării calităţii educaţiei și a mobilităţii profesionale și de studiu.
Documentele europene cu impact și implicaţii semnificative asupra schimbărilor introduse în sistemul de învăţământ
românesc sunt Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva
învăţării pe parcursul întregii vieţi și Cadrul European al Calificărilor. Acestea au rol de repere decizionale majore pentru
fundamentarea procesului de reformare a învăţământului preuniversitar din România și pentru faptul că sunt direct asociate cu
strategia educaţiei permanente.
Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competentele-cheie din perspectiva
învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european”
structurat pe opt domenii de competenţă. Competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoștinţe, deprinderi și atitudini care
urmează să fie formate până la finele școlarităţii obligatorii. Structurarea acestor competenţe-cheie se realizează la intersecţia mai
multor paradigme educaţionale și vizează atât domenii „academice” (de exemplu Comunicarea sau competenţele în Matematică,
știinţe și tehnologie), precum și aspecte inter- și trans- disciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curicuare.
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Rolul educaţiei artistice în formarea competenţelor tinerilor pentru viaţă în secolul XXI a fost recunoscut pe larg la nivel
european, sporind valoarea acesteia în dezvoltarea competenţelor cheie transversale, incluzand constientizarea culturală și
dezvoltarea creativității, desăvârșind drumul devenirii artistice.

II.3. ANALIZA SWOT
a mediului intern
A.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PUNCTE TARI
Liceul Vocaţional de Artă – o unitate de învăţământ artistic compatibilă cu sistemul european;
Colectiv de cadre didactice cu o foarte bună pregătire de specialitate;
Elevii sunt selecţionaţi în urma unor probe specifice de aptitudini specifice;
Nivelul de inteligenţă al elevilor este ridicat;
Rezultate bune atât la învăţătură cât și (mai ales) la specialitate;
Colectivul de elevi este disciplinat, neconstatându-se în ultimii ani abateri disciplinare grave;
Elevii provin în mare parte din familii educate;
Climat educativ-optim pluriconfesional şi nepolitizat;
Conducerea se face în echipă, activitatea fiind organizată și bazată în general pe continuitate şi stabilitate;
Dotarea atelierelor de artă plastică cu mobilier adecvat;
Accesul elevilor și profesorilor la Internet în toate cele trei clădiri;
Folosirea calculatoarelor în administraţie și contabilitate;
Performanţe bune ale elevilor la diferite concursuri şi olimpiade;
Posibilitatea organizării unor concerte şi expoziţii atât în localitate cât şi în alte localităţi prin care să ne popularizăm
activitatea.
B. PUNCTE SLABE
▪ Condiții precare de desfășurare a activității;
▪ Lipsa de profesori titulari de specialitate, în special la instrumentele cu corzi şi la cele de suflat;
▪ Lipsa unor instrumente performante
▪ Resurse financiare limitate pentru achiziționarea și întreţinerea instrumentelor muzicale precum și dificultățile întâmpinate
în asigurarea materialelor de lucru necesare secției artelor plastice;
▪ La liceu se constastă o preocuparea relativ scăzută pentru disciplinele de cultură generală;
▪ Slaba promovare a spectacolelor și a activităților artistice la nivelul comunității locale;
33

2019- 2023

C.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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OPORTUNITĂŢI
Liceul Vocațional de Artă este singurul liceu vocațional cu profil artistic din judeţ;
Creşterea cifrei de şcolarizare în învăţămîntul superior de artă după anul 1989;
Creşterea numărului instituţiilor de învăţământ superior artistic;
Posibilitatea de selectare a cadrelor didactice pe baza unor probe practice în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor
organizate de M.E.N.;
Posibilitatea de formare continuă a cadrelor didactice;
Buna colaborare cu Primăria, Filarmonica de Stat din Tg.Mureş şi Uniunea Artiştilor Plastici;
Părinţi receptivi la problemele şcolii și care se implică în rezolvarea diverselor probleme întâmpinate.

D.
▪
▪
▪

AMENINŢĂRI
Situația incertă a clădirii liceului;
Buget insuficient necesar susținerii învățământului artistic;
Datorită subfinanțării sistemului de învățământ, cei mai valoroși absolvenți ai instituțiilor superioare de profil artistic evită
angajarea în Liceul Vocațional de Artă;
▪ Creșterea (la specialitate) în timp a numărului de cadre didactice pensionare ce lucrează la plata cu ora;
▪ Scăderea interesului comunității locale față de cultură și educație artistică.
a mediului intern
OPORTUNITĂŢI
▪ învăţământul este prioritate naţională;
▪ deschidere faţă de internaţionalizare;
▪ existenţa programului de guvernare care prevede dotarea cu calculatoare, material didactic şi cursuri de perfecţionare
permanentă etc.;
▪ lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic prin multiple forme;
▪ deschiderea elevilor către operarea pe calculator;
▪ existenţa multiplelor posibilităţi de informare (Internet) şi de formare a cadrelor didactice (programe naţionale, europene,
internaţionale);
▪ încheierea contractelor-cadru de colaborare între primării şi unitate şcolară;
▪ disponibilitate / deschiderea Consiliului Local faţă de problematica şcolii;
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noua structură a anului şcolar;
reducerea numărului de ore din planul cadru pe niveluri de învăţământ;
accentuarea rolului parteneriatului cultural în dezvoltarea unităţii şcolare.
existenţa programelor Ministerului Educaţiei NaŢionale de formare a cadrelor didactice;
primirea, din partea autorităţilor centrale şi locale, a unor materiale şi mijloace informative şi de comunicare.

AMENINŢĂRI
▪ situaţia incertă a clădirii liceului;
▪ lipsa unor prevederi specifice în legislaţia şcolară care să permită atenţionarea /sancţionarea cadrelor didactice dezinteresate
faţă de propria dezvoltare profesională;
▪ posibilitatea creşterii riscului de abandon şcolar în condiţiile socio-politice actuale;
▪ scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a reţelei şcolare;
▪ insuficienţa fondurilor financiare alocate pentru unitatea şcolara de către consiliul local;
II.4. ANALIZA P.E.S.T.E.
Printr-o analiză integrată vom urmări să trasăm principalele direcţii de dezvoltare instituţională în următorii 4 ani, având în
vedere contextele specifice, care generează anumite nevoi, tendinţe, transformări. Astfel, proiectele şi programele de dezvoltare pe
care şi la propune Liceul Vocaţional de Artă vor fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare, standardele economice şi de calitate,
precum şi cu cerinţele socio-culturale actuale.
II.4.1 CONTEXTUL POLITIC
În contextual mutațiilor rapide din lumea contemporană, prioritățile ș i strategia elaborate de Ministerul Educației
Naționale, urmăresc reconstrucția, eficientizarea, recredibilizarea învățământului preuniversitar și implementarea unui
nou cadru legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea și coerența sistemului de învățământ;
Oferta politică în domeniul educației vizează următoarele obiective prioritare: îmbunătățirea calității și eficienței
procesului de educație si de formare profesională, facilitarea accesului tuturor elevilor la educație și formare profesională;
conceperea unui curriculum pentru învățământul preuniversitar centrat pe competențe; reforma practicilor de evaluare;
accelerarea descentralizării în contextual asigurării calității; dezvoltarea educațională pe tot parcursul vieții; reforma
structurală în domeniul resursei umane implicate în educație; compatibilizarea ciclurilor de învățământ cu cerințele unei
educații moderne ș i cu Cadrul European al Calificărilor;
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Obiectivele propuse de școală se încadrează în sistemul de politici educaționale la nivel național și local, care au ca principal
scop formarea elevilor în spiritul valorilor universale: adevăr, dreptate, libertate, cooperare comunitate – școală, toleranță
indiferent de etnie, religie și stare socială.
Oferta politică în domeniul educaţiei vizează următoarele obiective prioritare:
• Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale
• Reducerea abandonului şcolar
• Formarea personalului din școală prin programe de formare continuă și perfecţionare
• Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic titular în învăţământ
• Eliminarea violenţei şi reducerea absenteismului din şcoala
• Programe adecvate pentru grupurile vulnerabile
• Programe pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala (programul invatamant cu frecventa redusa)
• Adecvarea manualelor şcolare la noul curriculum
• Realizarea unui parteneriat corect cu autoritatile administratiei publice locale

II.4.2. CONTEXTUL ECONOMIC
Absolvenţii Liceul Vocaţional de Artă din Târgu-Mureş pot fi încadraţi în piaţa muncii imediat după absolvire, deoarece
competenţele dobândite de către aceștia corespund în bună parte necesităților și pretențiilor angajatorului. De asemenea, ei pot
practica o meserie calificată şi în contracte part-time, urmând în acelaşi timp cursurile unei facultăţi. Absolvenţii noştri îşi găsesc azi
cadrul legal de manifestare pe o piaţă publică şi/sau privată, prestând servicii şi meserii de o mare competitivitate. De altfel, în
domeniile artistice, chiar dacă timpul alocat formării profesionale este mai îndelungat, elevii şi absolvenţii noştri pot fi integraţi pe
piaţa muncii, prin valorificarea competenţelor din certificatul de calificare profesională la specializările muzică şi arte plastice.
II.4.3. CONTEXTUL SOCIO-CULTURAL
Analiza demografică reliefează o sensibilă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung asupra sistemului de
învăţământ. Populaţia şcolară la nivel de țară a scăzut, în medie, cu aproximativ 3-5% în fiecare an şcolar. În unitatea noastra de
invatamant, numarul elevilor scolarizati a crescut constant, in fiecare an incepand cu 2015- 2016 cu aproximativ 35- 45 elevi
anual, ajungand de la 832 elevi la 977 elevi școlarizați in acest an scolar 2019- 2020. În acest plan se impune o gândire eficientă,
anticipată a dezvoltării resusei umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman.
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Obiectivul strategic îl reprezintă creşterea calităţii educaţiei în general (la nivel de infrastructură, resurse umane şi materiale,
management instituţional), multiplicarea politicilor incluzive, crearea egalităţii de şanse pentru populaţia şcolară aflată în
dificultate. Totodată, se impune dezvoltarea şi implementarea sistemelor de evaluare şi calificare a competenţelor dobândite în
contexte informale şi nonformale de educaţie prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale.
Educaţia în ţările europene este supusă multor cerinţe competitive, care au influenţă asupra organizării şi conţinutului
educaţiei artistice. Globalizarea în creştere a adus atât beneficii, cât şi provocări, incluzându-le pe acelea apărute din competiţia
internaţională, migraţie şi multiculturalism, progresele în tehnologie şi dezvoltarea economiei cunoaşterii. Sistemul educaţional
poate fi privit ca un mijloc de pregătire a copiilor pentru rolul lor într-o lume în continuu nesigură. Şcolile au un rol de jucat în
ajutorul oferit tinerilor, de a le dezvolta un sentiment de siguranţă, atât ca indivizi, cât şi ca membri ai diverselor grupuri în
societate. Există de asemenea o nevoie recunoscută de a încuraja tinerii de a dezvolta o gamă largă de abilităţi şi interese, de a-şi
identifica şi hrăni potenţialul şi de a încuraja creativitatea. Aceste dezvoltări supun educaţia artistică unui număr de provocări, aşa
cum au fost evidenţiate de dezbateri prin politică şi cercetare.
Aşadar, în contextul unei Europe unite, învăţământul românesc trebuie să îşi diversifice şi să îşi adapteze oferta educaţională
pentru a răspunde cerinţelor şi nevoilor sociale, culturale şi economice. Tocmai de aceea, Liceul Vocaţional de Artă din Târgu-Mureş
a diversificat oferta educaţională începând cu anul școlar 2014-2015 și considerăm că prioritatea o reprezintă formarea unor
absolvenţi care să răspundă prin competenţele lor cerinţelor pieţei muncii. În ultimii ani am urmărit cu toţii ascensiunea profesiilor
aşa-zis “liberale”, în care tinerii se pot manifesta competitiv, dinamic şi eficient într-o societate democratică. Tocmai de aceea, am
considerat a fi o prioritate şi pentru noi înfiinţarea începând cu anul şcolar 2014-2015 în cadrul Liceului Vocaţional de Artă din
Tîrgu-Mureş a secţiei de Arhitectură, arte ambientale şi design, la nivel liceal, în cadrul profilului Arte vizuale. În condiţiile în care a
fost desfiinţată această secţie la singurul liceu din judeţ, a crescut cu mult cererea atât pe plan local, cât şi pe plan judeţean. Liceul
nostru poate asigura atât baza materială, cât şi personalul calificat pentru înfiinţarea acestei secţii, astfel începând cu anul şcolar
2014-2015 am demarat şi am obținut autorizația de funcționare provizorie a acestei secţii devenită un succes pentru comunitatea
locală, dar şi pentru ridicarea nivelului de profesionalism în cadrul acestei specializări. În acest fel, Liceul Vocaţional de Artă din
Tîrgu-Mureş răspunde nevoilor unei societăţi performante, care îmbină pragmatismul cu valorile artistice.
Tot în anul școlar 2014-2015, simultan cu autorizația de funcționare provizorie a secţiei de arhitectură, s-a demarat şi obţinut
autorizația de funcționare provizorie unei secţii de Arta actorului la nivel liceal, având în vedere posibilitatea aprofundării acestui
domeniu prin studii la Universitatea de Artă Teatrală din Tîrgu-Mureş, o instituţie de prestigiu naţional, respectiv regie, scenografie,
teatru scenic, etc.

37

2019- 2023

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

II.4.4. CONTEXTUL TEHNOLOGIC
Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii, a globalizării informaţiilor şi a generalizării tehnologilor avansate
presupune utilizarea maximală a resurselor IT de care dispune unitatea şcolara, instruirea profesorilor în utilizarea soft-urilor
educaţionale. Sprijinul M.E.N. acordat unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate de calculator reprezintă, un punct forte
în această direcţie, reusind să împletim armonios ustensilelele de lucru tradiţionale specifice artelor plastice/muzicale cu cele
moderne digitalizate prin folosirea programelor computerizate specifice, reprezentând un avantaj suplimentar folosirirea soft-urilor
educaţionale în procesul instructiv-educativ.
Totodată, acţiunea guvernului, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Nationale de a accelera introducerea calculatoarelor şi
accesul la Internet în unităţile de învăţământ gimnazial, reprezintă o oportunitate pentru sistemul educaţional din municipiul
nostru. Unitatea noastră şcolară deţine două laboratoare funcţionale, cu dotare modernă: unul pentru disciplinele de la cultură
generală şi celălalt pentru specialitate (Procesarea computerizată a imaginii). Deoarece tot mai multe discipline de la cultură
generală se deschid înspre integrarea mijloacelor media în cadrul procesului de predare-învăţare sau în cadrul unor proiecte, se
dovedeşte a fi insuficient un cabinet. Tocmai de aceea în anul şcolar 2018-2019, am reușit să iniţiem un proiect pentru dotari de
specialitate în colaborare cu Directia de proiecte Europene din cadrul Primariei Municipiului Tg. Mures, in cadrul Proiectului
National de Deazvoltare Locala, cu suma de 723.000 lei de la Guvernul Romaniei.
II.4.5. CONTEXTUL ECOLOGIC, VOLUNTARIATUL ŞI PROIECTELE DE CARITATE.
Conform datelor oficiale, Municipiul Tg. Mureş se înscrie printre centrele urbane destul de poluate din România din cauza
învecinării cu combinatul chimic Azomureş şi a numărului tot mai mare de autoturisme prezente.
Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce influenţează starea generală de sănătate şi
confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. În privinţa suprafeţei de spaţii verzi pe cap de locuitor, Tîrgu Mures are 20 de metri
patrati de spatiu verde pe cap de locuitor, conform actualului Plan Urbanistic General al municipiului, numărându-se printre
puţinele orase mari din tara care ating această ţintă a directivei europene.
Odată cu evoluţia societăţii omeneşti, ultimele descoperiri ale ştiinţei au arătat necesitatea „întoarcerii la natură”, în sensul
conştientizării tuturor categoriilor de cetăţeni asupra importanţei creării şi păstrării unui mediu curat. În cadrul instituţiei noastre
de învăţământ se realizează educaţia ecologică şi se derulează programe de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi, a parcului şcolii,
de protejare a mediului, colectare a deşeurilor ş.a. În acest sens, Liceul VocaŢional de Artă Tg. Mureș, îşi propune implementarea şi
încurajarea iniţiativelor privind desfășurarea de acţiuni extraşcolare şi extracurriculare.
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III. VIZIUNEA MANAGERIALĂ
III.1. FILOZOFIA EDUCAŢIONALĂ PROMOVATĂ ÎN ŞCOALĂ
„Cultura este o muzică spirituală a existenţei, o simfonie care primeşte şi radiază.”
(Vasile Băncilă)
Liceul Vocaţional de Artă din Târgu-Mureş reprezintă în sine un instrument cultural de formare şi educare a valorilor estetice
şi etice. Tinerii absolvenţi care urmează calea artei şi care îmbrăţişează valorile culturale, vor radia în lume lumina şi forţa lor
spirituală.
În următorii ani, filosofia educaţională se va orienta spre formarea personalităţilor elevilor în acord cu potenţialul
biopsihosocial al acestora, spre formarea lor ca tineri motivaţi pentru continuarea pregătirii prin studii universitare sau/şi pentru
inserţia socială şi profesională.
Condiţiile necesare realizării acestui deziderat vizează:
• Crearea unui mediu educaţional profesionist, la standarde intelectuale şi morale înalte;
• Formarea unei culturi generale solide şi dobândirea de cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră,
deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.
• Realizarea cooperării reale în cadrul şcolii între profesor-profesor, profesor-elev etc. şi între şcoala şi comunitate (şcoala familie, şcoala - instituţiile cu responsabilităţi educaţionale), vizând calitatea actului educativ în beneficiul elevului;
• Promovarea “imaginii şcolii” prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune elevi - profesori;
• Centrarea întregului proces de instrucţie şi educaţie pe un set de valori care să se imprime şi să definească profilul moral şi
atitudinal al absolvenţilor noştri, precum:
- Profesionalismul - a avea cunoştinţe, abilităţi şi respect faţă de profesia aleasă, cu dorinţa de a fi cel mai bun în
domeniul său de activitate;
- Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă;
- Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi;
- Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de
propria persoană;
- Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii
pentru propriile acţiuni;
- Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament
adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare;
- Toleranţa – a accepta multiculturalismul şi diversitatea etnică şi de idei;
- Performanța – necesitatea învățării individuale ca fundament al atingerii acesteia.
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III.2. VIZIUNEA LICEULUI VOCAŢIONAL DE ARTĂ TG. MUREȘ
Liceul Vocaţional de Artă din Tg. Mureş, promovează un învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive și
practice, prin încurajarea unei relaţii democratice profesor-elev-parinte şi prin aplicarea muncii în echipă, abordând o comunicare
inter/ intrainstituţională permanentă în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui elev, beneficiar al sistemului
educaţional, ajutând la formarea capacităţii de a reflecta, de a formula şi de rezolva probleme, relaţionarea de cunoştinţe din diferite
domenii; valorizarea experienţei personale; dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială; formarea
autonomiei morale.
Printre competențele specifice profilului se regăsește receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic, vizual,
musical, în scopul formării culturii artistice de bază, utilizarea de instrumente și tehnici variate, elemente de limbaj specifice artelor
vizuale, muzicale, actoricești, exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic specific în contexte variate,
dar și prin interpretarea și aprecierea unor lucrări muzicale, plastice, piese de teatru, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și
ideatic.
O școală în care educaţia înseamnă Armonie
Rafinament
Talent
Artă

III.3. MISIUNEA LICEULUI VOCAŢIONAL DE ARTĂ TG. MUREȘ
Liceul Vocaţional de Artă din Tg. Mureş, urmăreşte realizarea prevederilor Legii învăţământului 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare referitoare la finalităţile învăţământului, promovând un management educaţional al calităţii care să
încurajeze performanţele cadrelor didactice şi ale elevilor.
Printr-un parteneriat real şi eficient între şcoală şi comunitate, în acord cu noile cerinţe derivate din statutul României de
ţară membră a Uniunii Europene, liceul nostru facilitează accesul larg la educaţie şi formare, al tuturor elevilor si personalului
angajat, la un sistem de valori necesare împlinirii şi dezvoltării personale.
Rolul educaţiei artistice în formarea competenţelor tinerilor pentru viaţă în secolul XXI a fost recunoscut pe larg la nivel
european, sporind valoarea acesteia în dezvoltarea competenţelor cheie transversale, incluzand constientizarea culturală si
dezvoltarea creativitatii, desăvârșind drumul devenirii artistice. Întreg setul de valori şi principii care conduc activitatea liceului
sunt adaptate pentru a satisface cerinţele şi nevoile grupurilor ţintă:
-receptivitatea la nevoile educaţionale ale comunităţii;
-orientarea spre elev, comunicarea deschisă;
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-profesionalismul, eficienţa şi eficacitatea;
-creativitatea şi inovaţia;
-dezvoltarea profesională continuă;
-orientarea demersurilor educaţionale spre o educaţie complexă formală, nonformală, lifelong learning;
-flexibilitate organizaţională şi informaţională în contextul descentralizării sistemului educaţional;
-acceptarea şi valorizarea diversităţii culturale şi sisţinerea accesului egal la educaţie;
- cooperare şi solidaritate socială prin parteneriat între familie, şcoală şi comunitate.
Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev în parte la potenţialul său maxim, punând accentul pe însuşirea
valorilor promovate prin viziunea și filosofia educaţională a şcolii și având în vedere dobândirea unor competenţe specifice care să
asigure servicii educative şi care să satisfacă nevoile comunităţii pentru educaţia permanentă. Căci, a oferi cultura înseamnă a oferi
setea. Restul va fi o consecinţă. (Antonie De Saint-Exupery)

•
•
•
•

CE DORIM SĂ FIE LICEUL VOCAŢIONAL DE ARTĂ?
O instituţie cu un ridicat nivel al educaţiei artistice și totodată al culturii generale;
O instituţie adaptată cerinţelor societăţii şi comunităţii locale, naţionale și internaţionale;
O instituţie căutată, solicitată şi frecventată pentru calitatea prestaţiei didactice;
O instituţie care să permită elevilor accederea la învăţământul superior de artă sau pe piaţa muncii.

•
•
•
•
•

CE VĂ OFERĂ LICEUL VOCAŢIONAL DE ARTĂ?
O pregătire temeinică la specialitate;
Formarea de competenţe artistice, profesionale şi morale;
Posibilitatea de a forma tinerii în a deveni nu doar consumatori de artă, ci şi creatori ai acesteia;
Formarea simţului estetic;
Îmbunătăţirea calităţii vieţii.

•
•
•

CUI ÎI ESTE FOLOSITOR LICEUL VOCAŢIONAL DE ARTĂ?
Elevilor ce posedă aptitudini speciale din domeniul muzicii şi al artelor plastice, dar şi a celor care înţeleg că numai prin muncă și
consecvenţă se poate manifesta cu adevărat talentul;
Tinerilor ce doresc să dobândească și o educaţie artistică;
Comunităţii locale – cu o prezenţă activă în viaţa cultural-artistică a oraşului.
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III.4. ŢINTE STRATEGICE:
•
•
•

•

Orientarea managementului școlii în direcţia menţinerii și dezvoltării specificului educaţional artistic.
Menţinerea unei şcoli performante în domeniul artistic prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiveducativ.
Îmbunătăţirea managementului personalului didactic pe direcţia recrutării, selecţiei, formării continue şi promovării
cadrelor didactice competente şi creşterea responsabilităţii şi a răspunderii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi,
comunitate.
Îmbunătăţirea şi utilizarea maximală a bazei materiale şi a tehnologiei informaţionale.
III.5. OPŢIUNILE STRATEGICE

III.5.1. Orientarea managementului şcolii în direcţia menţinerii şi dezvoltării specificului educaţional artistic.
Direcţii

Obiective intermediare

Dezvoltarea
curriculară

•
•
•
•
•

Dezvoltarea
resurselor
umane
Atragerea de
resurse

•
•
•
•
•

Obţinerea acreditării pentru specializări din profil în funcţie de nevoile pieţii:
arhitectură, teatru;
Intensificarea şi diversificarea formelor de comunicare cu MEN în vederea
procurării documentelor curriculare necesare profilului;
Diversificarea ofertei CDȘ-urilor pentru toate specializările;
Desfăşurarea unor programe de marketing educaţional pentru recrutarea şi
promovarea elevilor cu aptitudini artistice;
Stabilirea unor reţele de comunicare şi colaborare cu instituţii universitare de
profil.
Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionale;
Participarea cadrelor didactice la programe de formare specifice specializărilor
liceului;
Îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi de specialitate ale elevilor.
Amenajarea sălilor și cabinetelor pentru specializările artistice;
Reamenajarea sălii festive a liceului;

Terme
n scurt

Terme
n
mediu

Termen
lung

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
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•

Atragerea de sponsori pentru desfăşurarea activităţilor
artistice.

specifice cultural-

X

•

Crearea unei reţele fiabile de prospectare a nevoilor cultural-educative ale
comunităţii locale;
Încheierea de parteneriate de colaborare pentru organizarea activităților
artistice ale elevilor și participarea acestora cu programe artistice la diverse
manifestări locale;
Stabilirea de schimburi de experienţă cu instituţii similare din ţară şi străinătate;
Diversificarea reţelei de parteneriat cu primăria, ISJ, Palatul copiilor, ONG etc.;
Implicarea elevilor în activităţi educative şi de loisir la nivelul şcolii şi
comunităţii.

X

•

•
•
•

X

X

X
X
X
X

X

X

III.5.2. Menţinerea unei şcoli performante în domeniul artistic prin adoptarea strategiilor de diferenţiere şi personalizare
a procesului instructiv-educativ.
Direcţii

Obiective intermediare

Dezvoltarea
curriculară

•
•
•
•
•
•
•

Îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi sociale ale elevilor;
Identificarea şi diagnosticarea potenţialelor de învăţare și dezvoltare de
specialitate ale elevilor;
Valorizarea interdisciplinară a obiectelor de învăţământ şi programelor
educative în formarea personalităţii beneficiarilor;
Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activitatea şcolară;
Crearea şi desfăşurarea de programe şi activităţi extraşcolare pentru copiii cu
aptitudini deosebite şi pentru cei capabili de performanţe superioare
Identificarea şi elaborarea de Programe Intervenţie Personalizat pentru copiii
cu dificultăți în asimilarea studiului instrumental;
Crearea de proiecte şi programe ecologice, de educaţia părinţilor, de
consiliere a carierei, de intercunoaştere individuală/instituţională;

Terme
n scurt
X

Terme
n
mediu
X

X

X
X
X

Termen
lung

X
X

X
X
X
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•

Deschiderea şcolii către receptarea şi promovarea valorilor locale, naţionale şi
universale;

•

Promovarea instituţiei ca centru de formare şi dezvoltare a valorilor civice de
factura democratică la nivelul comunităţii.

•

Valorizarea tuturor elevilor indiferent de vârstă, sex, etnie, stare materială
etc.;
Întărirea sentimentului de apartenenţă faţă de clasă şi şcoală și mediu artistic;
Implicarea crescândă a personalului didactic în crearea stimei de sine şi a
încrederii în forţele proprii la elevi.
Popularizarea culturii normative oficiale a şcolii;
Stimularea şi recompensarea colectivelor şi a elevilor care manifestă un ethos
şcolar pozitiv;
Monitorizarea permanentă a disciplinei şcolare;
Corectarea devierilor de comportament prin consiliere şi aplicarea unor
sancţiuni în mod individualizat.
Atragerea de surse de finanţare (ONG, asociaţii) pentru acordarea de burse de
merit şi de studiu;
Premierea din fonduri extrabugetare a elevilor cu rezultate deosebite la
olimpiade şi concursuri şcolare;
Elaborarea de proiecte și accesarea de surse de finanţare structurale.
Creşterea numărului de elevi implicaţi şi a parteneriatelor pe baza de
voluntariat;
Intensificarea relaţiilor cu organele de autoritate publică, Centrul de Resurse
Educaţionale şi cu ONG-uri.

•
•
•
•
•
•

Atragerea de
•
resurse
financiare şi
•
dezvoltarea bazei
materiale
•
Dezvoltarea
•
relaţiilor
comunitare
•

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
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III.5.3. Îmbunătăţirea managementului personalului didactic pe direcţia recrutării, selecţiei, formării continue şi
promovării cadrelor didactice competente şi creşterea responsabilităţii şi a răspunderii fiecărui profesor faţă de elevi,
părinţi, comunitate.
Direcţii

Dezvoltarea
curriculară

Obiective intermediare

•
•
•
•
•

Dezvoltarea
resurselor
umane

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Încurajarea şi recompensarea excelenţei în educaţie;
Implicarea permanentă în îmbunătăţirea şi adaptarea programelor şcolare
în raport cu valorile şi obiectivele propuse în documentele şcolii;
Realizarea programelor de activităţi anuale şi semestriale de la nivelul
catedrelor și comisiilor de lucru în acord cu planul managerial;
Prezentarea, dezbaterea şi aplicarea celor mai noi teorii şi instrumente de
diagnosticare şi evaluare a potenţialului de învăţare al elevilor;
Operaţionalizarea procedurilor de apreciere a performanţelor didactice în
conformitate cu Fişa postului;
Evaluarea corectă a performanţelor şi competenţelor cadrelor didactice;
Respectarea legislaţiei cu privire la mişcarea personalului didactic.
Analiza nevoilor de formare pentru diferitele categorii de personal
didactic;
Valorificarea potenţialului personalului didactic al şcolii prin crearea de
proiecte şi programe artistice, ecologice, de educaţia părinţilor, de
consiliere etc.
Asigurarea consultanţei şi organizarea activităţii profesionale;
Sprijinirea dezvoltării profesionale;
Asigurarea unui climat care să favorizeze comunicarea şi dezvoltarea
personală;
Identificarea şi popularizarea oportunităţilor de formare continuă;
Consilierea cadrelor didactice debutante şi a celor mai puțin performante,
în activitatea la clasă şi în autoformare;
Identificarea modalităţilor optime de motivare a personalului şcolii;
Recrutarea unui personal auxiliar şi nedidactic competent şi performant;

Terme
n scurt

Terme
n
mediu
X

Termen
lung

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
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•
Atragerea de
resurse
financiare şi
dezvoltarea
bazei
materiale
Dezvoltarea
relaţiilor
comunitare

•
•
•

•
•
•
•

Valorificarea experienţei profesorilor metodişti în programele de formare
continuă pentru grade didactice.
Stabilirea în bugetele anuale a unor fonduri necesare formării şi
dezvoltării profesionale a cadrelor didactice;
Asigurarea condiţiilor adecvate pentru studiu şi lucru în şcoală;
Identificarea unor surse suplimentare necesare formării continue a
cadrelor didactice.
Stabilirea unei bune comunicări cu instituţii supraordonate MEN, ISJ,
ARACIP;
Stabilirea de parteneriate cu CCD, Centrul de Resurse Educaţionale;
Implicarea activă a Asociaţiei Prietenii Artei în parteneriatul şcoalăpărinţi-elevi;
Identificarea şi atragerea unor parteneri pentru derularea programelor
iniţiate.

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

Terme
n scurt

Termen
mediu
X

Termen
lung
X

X

X
X

III.5.4 Îmbunătăţirea şi utilizarea maximală a bazei materiale şi a tehnologiei informaţionale.
Direcţii
Dezvoltarea
curriculară

Obiective intermediare
•
•
•
•

Dezvoltarea
resurselor
umane

•
•
•

Proiectarea unor bugete anuale care să satisfacă nevoile de dezvoltare a
bazei materiale;
Informarea permanentă asupra legislaţiei financiar – bancare;
Respectarea legislaţiei în vigoare;
Asigurarea consultanţei de specialitate pe domeniul construcţiilor,
reparaţiilor şi a ergonomiei spaţiului şcolar;
Organizarea licitaţiilor cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC şi utilizarea TIC ca
instrument de învăţare;
Identificarea nevoilor de întreţinere, reparaţii şi îmbogăţire a bazei
materiale;

X
X

X
X
X

X

X

X
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•
•

Atragerea
de
resurse
financiare
şi
dezvoltarea bazei
materiale

•
•
•
•
•

Dezvoltarea
relaţiilor
comunitare

•
•
•

Crearea unui sistem de date despre oferta şi calitatea învăţământului
pentru comunitatea locală şi internaţională;
Crearea unui sistem de colectare şi prelucrare a datelor interne cu
privire la activitatea educativă.
Atragerea de surse din fonduri structurale de finanţare;
Identificarea unor surse suplimentare de finanţare;
Înnoirea reţelelor hard-ware şi soft-ware;
Identificarea unor locaţii şi extinderea spaţiului destinat procesului de
învăţământ;
Dezvoltarea instrumentelor de îmbunătăţire a comunicării dintre
actorii procesului didactic.
Stabilirea unor relaţii reciproc avantajoase cu instituţiile colaboratoare;
Asigurarea accesului online la baza de date a şcolii;
Crearea unui parteneriat cu organele de ordine comunitare pentru
creşterea siguranţei şi securităţii elevilor și personalului liceului.

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

IV. PLAN OPERAŢIONAL
Structura planului operaţional se bazează pe identificarea obiectivelor strategice, obiectivelor si a planurilor operationale:
I.
OBIECTIVE STRATEGICE
1. Sistem de învaţamânt compatibil cu normele Uniunii Europene
2. Asigurarea condiţiilor de studiu
3. Sanse egale la educaţie
4. Eficientizarea activitaţii comisiilor si compartimentelor
5. Asigurarea profesionalizarii înalt calitative
6. Realizarea unui climat socio-profesional optim
7. Implicarea scolii în acţiuni de cooperare
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OBIECTIVE STRATEGICE (O.S.)
1. Sistem de învăţământ compatibil cu normele Uniunii Europene având următoarele obiective operationale (O.O.):
O.O.1- Aplicarea sistemului calităţii
O.O.2- Adaptarea planului de scolarizare la realitaţile sociale
O.O.3- Descentralizarea
O.O.4 - Asigurarea unui management performant
O.O.5- Parteneriat scoala-familie-comunitate
2. Asigurarea condiţiilor de studiu
O.O.1- Reabilitare si investiţii noi
O.O.2- Modernizarea scolii
O.O.3- Sensibilizarea comunitaţii pentru asigurarea condiţiilor moderne de studiu
3. Sanse egale la educaţie
O.O.1- Sporirea accesului si participarii la educaţie, în special pentru copiii proveniţi din familii dezorganizate sau cu posibilitaţi
financiare reduse
O.O.2- Formarea profesionala
O.O.3- Organizarea si desfasurarea activitaţilor din cadrul proiectelor
4. Eficientizarea activitaţii comisiilor si compartimentelor
O.O.1- Diagnoza activitaţii desfasurate în scoala în anul scolar anterior
O.O.2 - Organizarea si coordonarea eficienta a întregii activitaţi desfasurate în scoala
O.O.3- Programarea activitaţilor scolare
O.O.4 - Programarea si consilierea manageriala
O.O.5 - Planificarea activitaţii comisiilor metodice
O.O.6 - Organizarea si desfasurarea activitaţii de formare continua la nivelul unitaţii de învaţamânt
5. Asigurarea profesionalizarii înalt calitative
O.O.1- Asigurarea dobândirii cunostinţelor teoretice şi practice în vederea participarii cu succes la diferite tipuri de examene sau
concursuri
6. Realizarea unui climat socioprofesional optim
O.O.1- Existenţa unor relaţii de colaborare între toţi salariaţii unitaţii si rezolvarea eventualelor cazuri de incompatibilitate ce pot
aparea
O.O.1 - Ameliorarea situaţiei disciplinare, prevenirea si combaterea deviaţiei comportamentale, precum si a absenteismului si
abandonului scolar
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7. Implicarea scolii în acţiuni de cooperare
Nivel local/ naţional:
O.O.1 - Încheierea de parteneriate cu diversi factori implicaţi în actul educaţional
O.O.2 - Stabilirea de parteneriate scoala-comunitate locala
O.O.3 - Continuarea parteneriatelor deja încheiate
Nivel european:
O.O.4 - Respectarea calendarelor si depunerea candidaturilor în cadrul programelor de cooperare europeana ; Stimularea si
încurajarea cadrelor didactice din scoala pentru accesarea de programe

O.S. 1 – REALIZAREA UNUI SISTEM DE ÎNVAŢAMÂNT COMPATIBIL CU UNIUNEA EUROPEANĂ
O.O. 1 – APLICAREA SISTEMULUI CALITĂŢII
Acţiunea
Întocmirea planificarii
activitaţii
Diseminarea informaţiilor
privind Legea calitaţii
Întocmirea Raportului de
autoevaluare a unitaţii
Realizarea evaluarii
externe

Rezultate asteptate. Strategii de realizare.
Indicatori de realizare
Se va întocmi Planul de activitate al
comisiei, cu respectarea strictă a prevederilor
legale
Realizarea în sedinţele CA si CP a unei
informari tematice asupra sistemului calitaţii
si implementarii lui
Raportul de autoevaluare a unitaţii în
conformitate cu cerinţele legale
Raport de evaluare externa

Termen

Responsabilitaţi

Mod de evaluare

Anual
Pe semestre

Membrii CEAC

Prezentarea în CA, CP

Anual
Pe semestre

Membrii CEAC

Prezentarea în CA, CP

Conform
calendarului
Conform
calendarului

Membrii CEAC

Aprobarea si
afisarea raportului
Plan de masuri aprobat
în CA si avizat de CP

CEAC
Director
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O.O. 2 – ADAPTAREA PLANULUI DE SCOLARIZARE LA REALITAŢILE SOCIALE
Analiza premiselor de
Adaptarea planului de scolarizare la realitaţile
Conform
fundamentare a Planului
economic-sociale ale judeţului/ orasului
calendarului
de scolarizare pentru anul Realizarea Proiectului planului de scolarizare
de admitere
scolar 2020-2021 si
pentru anul scolar 2020-2021
stabilirea perspectivelor
Realizarea analizei de perspectiva privind
de scolarizare
scolarizarea pâna în 2020
Punerea în discuţia CP si
Avizarea în CP si aprobarea în CA a
Conform
aprobarea în CA a
Proiectului planului de scolarizare pentru
calendarului
Proiectului planului de
anul scolar 2020-2021
de admitere
scolarizare pentru anul
scolar urmator
Acţiuni de popularizare a Publicarea pe site-ul scolii
Februarie
Planului de scolarizare
/mai
Respectarea întocmai a
Planului de scolarizare
propus si aprobat

Realizarea cifrei de scolarizare propusa în
Planul de scolarizare

O.O. 3 – DESCENTRALIZAREA
Implementarea
Respectarea cerinţelor curriculum-ului
curriculumului naţional
naţional
Perfecţionarea tuturor
Monitorizarea participarii la cursurile de
cadrelor didactice
formare propuse de catre CCD Tg.Mures si
organizate pentru cadrele didactice din scoala
Elaborarea proiectului de Recrutarea, selecţia si încadrarea
încadrare
Normarea si salarizarea
Acordarea de stimulente
si
penalizarea
Realizarea îndrumarii si
controlului intern
Asigurarea condiţiilor de

Conform
calendarului
de admitere
Permanent
Permanent

Directori
Comisia pentru
curriculum

Verificarea
documentelor

Directori

Viza CP si aprobarea CA

Directori,
Secretariat
Membrii CA
Cadrele didactice
Directori
Secretariat
Cadrele didactice

Analiza realizarii cifrei
de scolarizare la
începutul anului sc
Analiza realizarii cifrei
de scolarizare la
începutul anului sc

Dir.adj., Resp.CM Analiza prin fise de
Cadrele didactice asistenţa/ interasist
Dir.adj.
Analiza în CA din iunie
Resp.CM

Conform
calendarului

Directori

Validarea proiectului de
încadrare în CA din
februarie
Analiza în CA din aug
Analiza în CA lunar

Stimularea si penalizarea personalului, în
condiţiile reglementarilor în vigoare

Lunar

Directori

Cuantificarea îndeplinirii sarcinilor fiecarui
compartiment/activitate în vederea
eficientizarii
Aviz de funcţionare de la DSP

Conform
GMC

Directori
Resp.CM

Informare în CA lunar

Permanent

Director

Informare în CA martie
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igiena si securitate a
muncii specific unitaţii
scolare
Elaborarea Proiectului de
buget si asigurarea
execuţiei bugetare
conform prevederilor
legale din
Codul Fiscal

Administrator
Contabil
Asigurarea dezvoltarii surselor de venituri
proprii si folosirea judicioasa a acestora
Exercitarea avizarii Controlului Financiar
Preventiv pentru toate operaţiunile efectuate
Protejarea si utilizarea eficienta a
patrimoniului

Conform
calendarului

Director
Contabil

O.O. 4 – ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT PERFOMANT PENTRU SCOALA, PE COMISII SI COMPARTIMENTE
Formare pentru directori Participarea la cercurile cu directorii
Conform
Directorii
Dezvoltare profesionala
calendarelor
Formare pentru resp.CM, Parcurgerea cursurilor de formare oferite de
Conform
Directorii
metodistii ISJ
CCD
calendarelor
Resp. CM
Participarea la cercurile metodice judeţene
Dezvoltare profesionala
O.O. 5 – PARTENERIAT SCOALA-FAMILIE-COMUNITATE
Realizarea parteneriatelor Protocoale cu autorităţile locale (Consiliul
pe baza de protocol
local, Biserica, Poliţia, Cabinet scolar,
instituţii de cultura, agenţi economici, ONGuri
s.a.) şi alti parteneri educaţionali sau
colaboratori culturali din oras, judet sau
strainatate

Sem I si sem II Directori
CPPE
CP

Informare/ avizare în
CA
din martie si iunie

Adeverinţe
Certificate
Adeverinţe
de formare

Aprobarea
parteneriatelor

O.S. 2 – ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE STUDIU
O.O. 1 – REABILITARE SI INVESTIŢII NOI
-Amenajarea spaţiilor în care se desfasoara
Asigurarea condiţiilor de
procesul instructiv-educativ in ambele
studiu pt cele 4 specializări,
corpuri de clădire, Str. Revolutiei nr.9 si
componente ale sistemului de
Maraşti nr.8A
predare-invăţare:
-Asigurarea spaţiilor scolare care sa permită
-cultura generala
desfasurarea programului
-arte plastice
Asigurarea dotarii cu mobilier scolar din
-arhitectură
buget, resurse proprii, ISJ sau alte surse

Permanent

Directorii
Contabil
Administrator
Muncitorii

Permanent

Directorii
Contabil,

Consilii parinti,
administratie,
profesoral
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-muzică
-arta actorului
Asigurarea unui spaţiu conform
reglementarilor în vigoare pentru
servirea mesei pt elevii si cadrele
didactice din scoala
O.O. 2 – MODERNIZAREA SCOLII
Realizarea în scoala a unui
mediu igienic și prietenos pentru
elevi
Utilizarea eficienta a
fondurilor MEN
Aprovizionarea cu material
de întreţinere si curaţenie

Admin
Toti profesorii

Realizarea în scoala a unui mediu prietenos
pentru elevi si cadre didactice
Amenajarea spatiului fostei cantine pentru
servirea mesei de prânz
Separarea acestui spatiu de sala de studiu
instrument.

Permanent
octombrie

Director
Administrator

Consilii parinti,
administratie,
profesoral

Confort termic, igiena, dezinsecţie,
dezinfecţie, etica profesionala si
deontologica
Dotari corespunzatoare cu respectarea
eficienţei utilizarii fondurilor

Permanent

Directorii,
administrator
Contabil

Conform GMC

Contracte de achiziţii, licitaţii conform
Planului de achiziţii pentru 2019

Permanent

Permanent

O.O.3 – SENSIBILIZAREA COMUNITAŢII PENTRU ASIGURAREA CONDIŢIILOR MODERNE DE STUDIU
Relaţia scoala-comunitate
Adrese către Primarie si Consiliul local în
Permanent
vederea realizarii unei scoli competitive
Necesar scoala
Realizarea unui necesar privind lucrarile de
Permanent
reabilitare, consolidare si investiţii
Parteneriatul cu alte institutii
Ancorarea scolii în comunitate
Permanent
Asigurarea scolii prin parteneriate solide

Contabil
Director,
administrator
Contabil

Consilii

Fisa de achiziţii
Raport în CA
lunar
Conform GMC

Membrii CA

Informari în CA

Membrii CA
contabil
Membrii CA

Raport CA
permanent
Informarii în CA

O.S. 3 – SANSE EGALE LA EDUCAŢIE
O.O. 1 – SPORIREA ACCESULUI SI PARTICIPARII LA EDUCAŢIE, ÎN SPECIAL PENTRU COPIII PROVENIŢI DIN FAMILII DEZORGANIZATE
SAU CU POSIBILITAŢI FINANCIARE REDUSE
Parteneriatul cu părinții
Stabilirea grupului ţinta
Permanent
Consilierul
Monitorizarea
Identificarea nevoilor
scolar
absenteismului
Stabilirea grupului de nevoi
Diriginţii
si
Planificarea activitaţii
învaţatorii
abandonului
Tematica întâlnirilor
Parinţiiscolar, a
progresului
scolar
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Raport în CA
O.O. 3 –FORMAREA PROFESIONALA
Aplicarea legislatiei in vigoare
privind orientarea scolara si
profesionala
Activitaţi de informare a elevilor
privind cariera: vizite la instituțiile
de cultură, prezentarea ofertei
liceale din judet
Implicarea ONGurilor in activitatile
de diseminare a informatiilor
privitoare la posibilităţile de
orientare si formare profesionala

Informarea diriginţilor claselor a VIII-a
asupra modalitaţilor de orientare scolara si
profesionala
Completarea unor chestionare care sa
reliefeze gradul de cunoastere a
oportunitaţilor de pregatire profesionala în
meserii flexibile pe piaţa muncii
Lectii deschise in cadrul orelor de dirigentie
Lectorate

In cursul anului
scolar

Directori
Consilier
educativ si
cons scolar
Diriginţii,
Resp.CM

Informare în CA
Şi CP

In cursul anului
scolar

Directorii
Dirigintii
Consilierul
scolar

Sedinte

Directorii

Sedinţele CA

O.S. 4 – EFICIENTIZAREA ACTIVITAŢII COMISIILOR SI COMPARTIMENTELOR
O.O. 1 – DIAGNOZA ACTIVITAŢII DESFASURATE ÎN SCOALA ÎN ANUL SCOLAR ANTERIOR
Evaluarea activitaţii desfasurate de personalul
Fise de evaluare –
Permanent
didactic, didactic auxiliar si nedidactic, a
monitorizare
Conform
membrilor CA
Plan de masuri
GMC
Evaluarea activitaţii de perfecţionare
Raport
Permanent
Plan de masuri

Resp. Comisia
perfecţionare
Resp. CEAC
Diagnoza rezultatelor obţinute, a problemelor
Rapoarte, referate, note,
Permanent
Directorii
disciplinare, absenţelor
statistici
CPPE
Toti prof
O.O. 2 –ORGANIZAREA SI COORDONAREA EFICIENTA A ÎNTREGII ACTIVITAŢI DESFASURATA ÎN SCOALA
Sedinţa CP cu tema din sem.II –
Referat, discuţii
“Responsabilitatea
membrilor comisiilor de examen
Elaborarea programului de activitaţi al Comisiei
Program de activitate
februarie
de
Planificarea orelor de
pentru
CPPE
consiliere si orientare; întocmirea tematicii orelor dirigenţie
sem.II
Diriginţii
de dirigenţie pentru fiecare clasa
Întocmirea de referate privind dotarea bazei
Liste de material
Permanent
Directori

Raport în CA din
iunie
Analiza în CP din
iunie
CP cu tema din
mai
Conform GMC al
CPPE
Analiza în CA
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materiale si procurarea celor necesare în limita
bugetului

Bonuri de comanda

Atragerea de fonduri prin autofinanţare si
sponsorizari si dirijarea lor în funcţie de prioritaţi

Contracte de sponsorizare

Permanent

Efectuarea demersurilor necesare în vederea
obţinerii tuturor autorizaţiilor necesare
funcţionarii
O.O. 3 – PROGRAMAREA ACTIVITAŢILOR SCOLARE
Stabilirea direcţiilor de acţiune pentru
desfasurarea în bune condiţii a anului scolar
Elaborarea Planului de activitate al CA
Elaborarea planului de activitate pe fiecare
catedra, precum si pe compartimente

Autorizatii

Conform datei
de
valabilitate

Planuri, grafice, strategii

Elaborarea planului privind combaterea
absenteismului si a delicvenţei juvenile, a
securitaţii scolii
Pregatirea Evaluării naţionale

Resp.CM
Cadre
didactice
Directori
Resp.CM
Cadre
didactice
Directori

lunar

An scolar

Directorii

Planuri
Planuri de activitate pe comisii
si pe
compartimente
Planuri

An scolar
An scolar

Aprobare în CA
Afisare
Aprobare în CA
Aprobare în CA

An scolar

Directorii
Responsabili
compartiment
e
CPPE
Aprobare în CA

Planuri
Programe de pregatire
suplimentara

Conform
calendarului

Directori
Resp.CM

Conform
calendarului

Dir. Adj.

Întocmirea de programe special de pregatire
Grafic de pregatire
pentru elevii participanţi la
olimpiade si concursuri scolare
O.O. 4 – PROGRAMAREA SI CONSILIEREA MANAGERIALĂ
Programarea activitaţii de monitorizare se face
GMC
conform GMC
Elaborarea tematicii si
Tematica si graficul
graficului de acţiuni pentru CA
Monitorizari tematice pentru verificarea
Grafic de monitorizare
modului de parcurgere ritmica a materiei
Elaborarea proiectelor calendaristice

Portofoliile personale

An scolar
An scolar
An scolar
An scolar

Analiza în CA din
iunie
Informare în CA

Informare în CA
din martie
Aprobare în
comisii
Informare în CA
Rezultate
concursuri

Directori
Resp.CM
Director

Aprobare în CA
Afisare
Aprobare în CA

Comisia pentru
monitorizare
evaluarii ritmice
Directori

Raport în CA
Informare în CA
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semestriale de catre toate cadrele didactice

Resp.CM

Verificarea de catre conducere a proiectelor de
lecţie pentru cadrele didactice fara definitivat
Participarea tuturor cadrelor didactice la cercul
pedagogic si la alte activitaţi metodice,
verificarea prezenţei de catre conducerea scolii

Proiecte vizate de catre
resp.CM
Participarea tuturor cadrelor
didactice

Perm

Îndrumarea si controlul activitaţii desfasurate în
cadrul compartimentelor
Verificarea modului de
utilizare a bazei materiale a scolii

Grafic de monitorizare

An scolar

Grafic de monitorizare

An scolar

O.O. 5 – PLANIFICAREA ACTIVITAŢII COMISIILOR METODICE
Consilierea cadrelor didactice în procesul de
Realizarea planificarilor
elaborare a proiectarii didactice

Conform
graficului de
desfasurare

Directori
Resp.CM
Directori
Resp. comisia
pentru
perfecţionare
Directori
Directori
Resp.comisia
pentru
patrimoniu

din octombrie
2019
Informare în CA
din mai 2020
Informare în CA
din mai 2020
Aprobare în CA
Aprobare în CA

Permanent

Resp.CM

Aprobare dir.adj.

Resp. CM

Aprobare CA din
iunie
Completare fisa
în iunie
Verificare
conform GMC

Evaluarea activitaţii fiecarui membru al CM si
înaintarea de propuneri CA în vederea acordarii
calificativului anual

Raport de evaluare
Propuneri de calificative

iunie

Completarea fiselor individuale de formare
continua a cadrelor didactice

Întocmirea fiselor

Permanent

Resp.CM
Dir.adj.
Secretar
O.O. 6 – ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITAŢII DE FORMARE CONTINUA LA NIVELUL UNITAŢII DE ÎNVAŢAMÂNT
Elaborarea unor proiecte, modele si instrumente Realizarea planificarilor
Sem I si II
Resp.CM
Aprobare dir.adj.
necesare unui învaţamânt preponderent
Analiza în CA
formativ
Inovarea si crearea unor mijloace de învaţamânt Întocmirea fiselor
Permanent
Resp.CM
Verificare
Secretar
conform GMC
Planificarea unor lecţii demonstrative si
Realizarea lecţiilor si
Conform
Resp.CM
Procese verbale
schimburi de experienţa
schimburilor
Planificarii
ale CM
CM
Analize
Organizarea unor analize asupra unor aspect ale Realizarea analizelor
planificarii
Resp.CM
Procese verbale
activitaţii didactice însoţite de programe de
CM
ale CM
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ameliorare
Preocupari privind activitatea centrata pe elev,
munca diferenţiata cu elevii cu CES, activitatea
pe grupe
Consilierea în vederea înscrierii cadrelor
didactice la definitivat si grade didactice

Realizarea analizelor

planificarii
CM

Resp.CM

Afisarea calendarului de
înscriere

Conform
calendarelor

Participarea cadrelor didactice la activitaţile
metodice organizate la nivel
local/judeţean/national

Monitorizarea participarii
cadrelor didactice
la diverse programe de
formare continua
- Fisa de prezenţa

Monitorizare si implementare

-Adrese catre cadrele
didactice în cauza
- Întocmirea necesarului
de formare a CD

Evidenţa
participarii
CD la
diverse
programe de
formare
continua
Evidenţa
CD planificate
la perf.
periodica

Resp. comisia
pentru
perfecţionare
Directorii
Resp.comisia
pentru
perfecţionare

Oferta de formare din partea formatorilor
autorizati CCD Mures si ONG uri

Propunerea de teme si
domenii de formare în
vederea cresterii calitaţii si
eficienţei activ didactice

Elaborarea
de propuneri
de cursuri
de formare

Resp.comisia
pentru
perfecţionare
Resp.comisia
pentru
perfecţionare

Analize
Procese verbale
ale CM
Analize
Lista cadrelor
didactice
înscrise
Recomandare CP
Completarea
fisei de
perfecţionare

Diagnoza
activitaţilor de
formare
continua si
perfectionare
Formulare
propuneri

O.S. 5 –ASIGURAREA PROFESIONALIZARII ÎNALT CALITATIVE
O.O. 1 – ASIGURAREA DOBÂNDIRII CUNOSTINŢELOR TEORETICE ÎN VEDEREA PARTICIPARII CU SUCCESS LA DIFERITE TIPURI DE
EXAMENE SI CONCURSURI
Realizarea unei evaluari ritmice si continue a
Cataloage, caiete ale elevilor,
An scolar
Directori
Informare în CA
activitaţii desfasurate cu
teste
Resp. comisia
pentru notare
ritmica
Asigurarea dobândirii cunostinţelor teoretice şi Planificarea olimpiadelor si a
Conform
Directori
Afisare
practice necesare participarii cu
concursurilor
graficului
Resp.CM
success la diferite tipuri de examene si
scolare la nivel
concursuri
local/judeţean/naţional
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O.S. 6 –REALIZAREA UNUI CLIMAT SOCIO-AFECTIV OPTIM
O.O. 1 – EXISTENŢA UNOR RELAŢII DE COLABORARE ÎNTRE TOŢI SALARIAŢII UNITAŢII SI REZOLVAREA EVENTUALELOR CAZURI DE
INCOMPATIBILITATE CE POT APAREA
Preîntâmpinarea si izolarea conflictelor
Note explicative, cereri,
Când este
Directori
Raportul Comisie
interpersonal prin analiza si consiliere
analize psihologice
cazul
Comisia pentru
pentru
si sociologice
disciplina
disciplina în CA
Consilier scolar
Cunoasterea comportamentului
Teste, chestionare, referate
Conform
Comisia de
Raportul
personalului unitaţii, analiza si sancţionarea
programului
disciplina
Comisiei de
eventualelor abateri de la disciplina muncii
consilierului
disciplina în CA
scolar
O.S. 7 –IMPLICAREA SCOLII ÎN ACŢIUNI DE COOPERARE – LOCAL/NAŢIONAL
O.O. 1 – ÎNCHEIEREA DE PARTENERIATE CU DIVERSI FACTORI IMPLICAŢI ÎN ACTUL EDUCAŢIONAL
Întocmirea convenţiilor de parteneriat cu
diversi factori

Convenţii de parteneriat

O.O. 2 – Stabilirea de parteneriate scoala-comunitate locala
Extinderea relaţiilor cu
Acorduri, parteneriate
comunitatea locala si alte institutii
Atragerea de sponsori în vederea dotarii bazei
Contracte de sponsorizare
material pentru desfasurarea în condiţii
optime a întregii activitaţi
Realizarea de diverse acţiuni vizând adecvarea
Acţiuni vizând adecvarea
ofertei managerial a scolii la specificul
ofertei managerial
comunitaţii (întâlniri cu reprezentanţi ai
a scolii la specificul
Primariei, Poliţiei, cu oameni de afaceri s.a.)
comunitaţii
O.O. 3 – CONTINUAREA PARTENERIATELOR DEJA ÎNCHEIATE
Parteneriate scolare
Realizare proiect
Proiecte pentru formarea

Realizare proiect

Conform
graficelor de
activitaţi

Directori
Cadre didactice

Permanent

Directori

Aprobare în CA

Permanent

Directori

Informare în CA

Conform
planificarii

Directori
CPPE

Informare în CA

Conform
Calendarului

Directorii
Resp. Comisia de
proiecte europene
Directorii

Informare în CA

Conform

Informare în CA
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cadrelor didactice

Calendarului

Resp. Comisia de
proiecte europene
Acţiuni în cadrul altor programe de cooperare
Realizare proiect
Conform
Directorii
europeana
calendarului
Resp. Comisia de
proiecte europene
O.O. 5 – STIMULAREA SI ÎNCURAJAREA CADRELOR DIDACTICE DIN SCOALA PENTRU ACCESAREA DE PROGRAME
Participarea la diferite seminarii locale, judeţene Perfecţionari
Permanent
Resp.Comisia pentru proiecte
pe teme ce vizeaza cooperarea europeana
Europene Echipe de cadre
Didactice elevi
Cautarea de parteneri educaţionali si financiari
Identificare
Permanent
Resp.Comisia pentru proiecte
pentru realizarea de proiecte
parteneri
Europene Echipe de cadre
Didactice elevi
Promovarea unor activitaţi de cooperare
Acţiuni de
Permanent
Resp.Comisia pentru proiecte
europeana particularizate specificului scolii pe
cooperare
Europene Echipe de cadre
specializările: muzică, arta actorului, arte
europeana
didactice elevi
vizuale şi arhitectură

Informare în CA

Rezumat al principalelor aspecte care necesită dezvoltate
1. CURRICULUM
OBIECTIVE
1.1 Cunoasterea /aplicarea documetelor de politica educationala (elaborate extern si intern), urmarind modificarile legislative
recente
1.2 Concordanta dintre planificarea calendaristica, programa scolara si programele de examene
1.3 Adaptarea/stabilirea ofertei curriculare a scolii in functie de nevoile de dezvoltare personala a elevilor, de nevoile specifice
comunitatii
1.4 Cresterea gradului de consultare a parintilor in alegerea disciplinelor optionale
1.5 Asigurarea calitatii educatiei prin oferirea programelor de educatie care sa satisfaca asteptarile beneficiarilor, precum si
standardele de calitate
1.6 Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competentelor/obiectivelor de referinta si continuturilor vizate de
curricula scolara
1.7 Introducerea in CDS a unor tematici de cunoastere a rolului si tendintelor de dezvoltare ale UE, de cunoastere a importantei
pastrarii identitatii nationale in conditiile aderarii la UE
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INDICATORI DE PERFORMANTA:
• Corelarea cu documentele M.E.C.Ş.,, I.S.M.J., D. G .A. P.
• Respectarea termenelor
• Existenta programelor, manualelor, materialelor didactice necesare
• Corelarea cadrului si a bazei logistice cu obiectivele activitatilor
• Respectarea documentelor curriculare aprobate
• Rapoarte intocmite
• Rezultate obtinute de elevi la tezele cu subiect unic
• Rezultatele obtinute de elevi la concursurile scolare, activitati scolare, extracurriculare si extrascolare
• “Portofoliul”ariilor curriculare/comisiilor de lucru
• Aviz de functionare a D.S.P.M.
2. RESURSE UMANE
OBIECTIVE
2.1. Cresterea calitatii resurselor umane in vederea indeplinirii scopurilor educationale si asigurarea calitatii in invatamant
2.2. Asigurarea unui management performant
2.3. Realizarea unui climat socio-profesional optim prin eficientizarea activitatii comisiilor/compartimentelor
INDICATORI DE PERFORMANTA:
• Stat de functii
• Fisele posturilor
• Realizarea planului de scolarizare
• Asigurarea conditiilor de sanatate si securitate a muncii
• Varietatea ofertelor
• Date statistice
• Rapoarte intocmite
• Numar participanti la cursuri de formare/grade
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3. PARTENERIATE SI PROGRAME
OBIECTIVE:
3.1. Diversificarea si extinderea relatiilor cu parteneri educationali la nivel local, regional, national sau european
3.2. Diversificarea si extinderea relatiilor cu autoritatea publica locala
3.3. Diversificarea si extinderea relatiilor cu comunitatea locala/minoritati
3.4. Dezvoltarea unor parteneriate intre unitati similare din tara sau strainatate
3.5. Dezvoltarea parteneriatelor cu societatea civila
3.6. Dezvoltarea relatiilor cu mediul de afaceri
3.7. Realizarea unei colaborari eficiente cu sindicatul
INDICATORI DE PERFORMANTA:
• Numarul programelor,partenerilor implicati,participanti
• Rezultatele monitorizarii
• Calitatea parteneriatelor
4. RESURSE MATERIALE
OBIECTIVE:
4.1. Gestionarea eficienta a resurselor materiale
4.2. Fluidizarea fluxului informational dintre scoala si institutiile partenere
4.3. Incurajarea initiativelor de identificare de activitati aducatoare de resurse extrabugetare
4.4. Valorificarea bazei materiale existente pentru initiere de cursuri de calificare, recalificare, perfectionare, activitati sportive
4.5. Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte de finantare
4.6. Marirea contributiei locale, ca urmare a adecvarii ofertei de scolarizare la nevoile acestora
4.7. Acoperirea necesarului de calculatoare si soft educational pentru toate domeniile curriculare
INDICATORI DE PERFORMANTA:
• Venituri extrabugetare
• Respectarea listei de prioritati
• Corelarea intervalului scriptic cu cel faptic
• Respectarea legislatiei
• Asigurarea circulatiei informatiei
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• Respectarea fisei postului
• Respectarea termenelor
• Numarul de achizitii,investitii,reparaţii
ANALIZA S.W.O.T

PUNCTE
TARI

Resurse materiale
-mansardarea şi
reabilitarea clădirii 2 din
str. Marasti nr. 8A şi
suplimentarea sălilor de
instrument şi a salilor de
arte vizuale.
-reabilitarea spatiului
interior din şcoala şi
ameliorarea
microclimatului, prin
lucrari cu finanţare
proprie(donatii) şi prin
fonduri ale primăriei,
administraţiei locale;
-atragerea de finanţări
prin programe si proiecte
culturale derulate la nivel
de unitate de învăţământ,
cu sprijinul financiar al
primariei sau prefecturii:
expoziţii, concerte, alte
activităţi cu specifc
cultural;
-găsirea celor mai bune
surse financiare pentru
execuţia bugetară;

Resurse umane
- existenţa unei preocupari
permanente a personalului
scolii pentru dezvoltarea
personala si profesionala
prin participarea la cursuri
atat in specialitate cat si alte
domenii.
- existenţa ofertei de
perfectionare bazate pe
documente de
planificare strategic pe
termen lung, corelate la
toate nivelurile decizionale:
al unităţii şcolare (PDI), la
nivel local şi regional (PRAI,
PLAI);
- derularea programelor de
formare / dezvoltare
profesională care contribuie
la asigurarea unor resurse
umane cu pregătire
managerială bună (
directori, profesori
metodişti, cadre didactice
calificate superior mentorat, masterat în

Curriculum
- utilizarea curentă în
procesul de învăţământ, a
echipamentului
informatic şi materialelor
pentru laboratoare, salile de
arte vizuale, salile
profesorale;
- implementare strategiilor
si a instrumentelor de
asigurare a calităţii;
-unitate de învăţământ
vocaţional artistic
competentă integrată în
sistemul de învăţământ
European;
-Climat educativ optim,
pluriconfesional şi
nepolitizat;
-Performanţele elevilor la
diferite concursuri şi
olimpiade de muzică şi arte
plastice
-Integrarea absolvenţilor în
proporţie de 80% în
învăţământul superior de
artă;

Relaţii comunitare
-creşterea numărului
de parteneriate
educaţionale, de
programe specifice şi
proiecte încheiate la
nivelul unităţii şcolare
- colaborarea eficientă
cu partenerii sociali
- colaborarea cu
instituţiile
administraţiei publice
locale şi teritoriale, cu
departamentul pentru
Învăţământ şi Cultură din
cadrul Primăriei;
-Parteneriat cu mai multe
şcoli din străinătate, de
exemplu colaborarea cu
liceele de artă din Baja,
Zalaegerszeg, Kecskemet
şi din ţări precum Suedia,
Italia (Sicilia)
- implicarea si
Consultarea permanentă a
Consiliului Parintilor şi
creşterea importanţei
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-Repartizarea bugetului
primit, conform legii pe
capitole şi articole
bugetare;
-Procurarea fondurilor
extrabugetare şi
repartizarea lor conform
priorităţilor.
- Asigurarea condiţiilor
necesare privind
iluminatul, încălzirea,
alimentarea cu apa,
canalizarea, paza clădirilor
instituţiei.
-monitorizarea cu sistem
de alarmă şi camere de
supravegheat în ambele
clădiri aparţinând
instituţiei.

management educaţional,
doctorat);
- existenţa unei baze de date
reactualizată privind
populaţia şcolară, cadrele
didactice, normarea.
-Conducerea în echipă,
activitate organizată şi
bazată pe continuitate şi
stabilitate;
-Asigurarea dezvoltării
profesionale a cadrelor
didactice - îmbinarea
calităţii de profesor cu cea
de artist plastic sau
muzician (profesori cu
expoziţii personale sau care
susţin concerte);
- Existenţa unui climat
competitiv, stimulat de
însuşi specificul profesional
artistic al liceului;
-Colaborare foarte bună cu
Uniunea Artiştilor Plastici
din Romania, Filiala Tg.
Mureş, Filarmonica de Stat
din Tg-Mureş şi
Universitatea de Arta
Teatrală care ne ajută cu
personal calificat la
disciplinele de specialitate.

-Absolvenţii neadmişi în
învăţământul superior sunt
integraţi 100% pe piaţa
muncii;
-În ultimii 10 ani am avut
un procent de
promovabilitate foarte bun,
de peste 95%, la examenul
de bacalaureat;
-Programarea judicioasă pe
tot parcursul anului şcolar a
activităţilor componente ale
procesului instructiveducativ (examene, teze,
concerte, sedinţe cu părinţii,
selecţii concursuri);
-Preocuparea cadrelor
didactice pentru folosirea
unor metode cât mai
diversificate de predare şi
evaluare continuă;
-Organizarea unui program
riguros de consultaţii în
vederea pregătirii
examenelor de specialitate,
evaluare naţională,
bacalaureat;

acestuia în viaţa şcolii;
- existenţa paginii web a
scolii.
- informări legate de
admiterea în
învăţământul vocaţional
artistic-gimnazial şi liceal
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- existenţa a unei Sali de
sport subdimensionata,
improprie, slab dotata, fara
vestiar.
-existenta unui cabinet
medical minimal dotat dar
fara medic scolar.
-lipsa unei surse interne de
servire a mesei (cantina),
necesară din cauza
programului prelungit
datorat specificului unităţii.
- Resurse financiare
limitate pt achizitionarea
aparaturii necesare bunului
mers al activităţii.

- interesul scăzut al cadrelor
didactice pentru
cunoaşterea
documentelor de strategie
educaţională privind
asigurarea calităţii în
educaţie cât şi a noutăţilor
privind programele
structurate pe competenţe,
proiectele de reformă,
aplicarea legislaţiei şcolare;
-numărul insuficient al
profesorilor titulari de
specialitate la arte vizuale şi
arhitectură, iar la muzică, la
instrumente de coarde şi
pian;
- eficienţa scăzută şi
formalismul activităţilor de
formare continuă la nivelul
comisiilor metodice din
şcoala;
- nu există o procedură de
monitorizare a exersării
competenţelor dobândite de
cadrele didactice prin
cursurile de formare;

-inexistenţa posibilităţii
accederii la disciplinele de
specialitate arte vizuale în
cadrul ciclului primar, lipsa
echilibrului între cele 2
specialităţi şi a echităţii
ofertei educaţionale la acest
ciclu de învăţământ;
- utilizarea redusă a
metodelor şi tehnologiei noi
de instruire, educare şi
evaluare;
- proiectarea în câteva
comisii de lucru din şcoala
de documente manageriale
insuficiente si nerealiste;
-Interes scăzut din partea
elevilor de liceu pentru
unele discipline de cultură
generală (fizică, chimie,
matematică);
-Neasigurarea de către
părinţi a tuturor
manualelor la ciclul liceal;
- persistă fenomenul de
supraîncărcare a elevilor
din cauza timpului
îndelungat pentru studiul
individual la specialitatea
muzică.

-disfuncţionalităţi sau
comunicare formală, în
relaţia şcoală – familie
-fonduri insuficiente
pentru materiale de
publicitate si oferta
educationala, broşuri,
reviste, cataloage
-inexistenţa unui mijloc de
transport a elevilor catre
evenimente culturale,
spectacole, receptii,
transportul lucrarilor de
arta, a materialelor
expozitionale, etc
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- implementarea fondurilor
structurale prin proiecte
strategice (POSDRU);
-ajutorul CCD privind
posibilitatea de a obţine
fonduri extrabugetare prin
implicarea in progr de
formare/proiecte;
- existenţa unor ONG, firme
private, care finanţează
proiectele educaţionale;
-colab cu firme cattering pt
asigurarea servirii
prânzului în incinta unităţii.
-Colaborare permanentă cu
Direcţia Şcoli, din cadrul
primăriei municipiului.

- situaţia economică dificilă
duce la finanţarea redusă si
AMENIN partială a învăţământului;
ŢĂRI
- existenţa unei oferte
scăzute pe piaţa muncii la

- existenţa cursurilor
acreditate de formare
profesională CNFP şi CNFPA
oferite de CCD, universităţi,
şi ONG-uri;
- existenţa fundalului
legislativ privind
organizarea şi funcţionarea
învăţământului
preuniversitar de artă
-existenţa programelor
privind promovarea
interculturalităţii,
implicarea în activităţi
artistice extracurriculare
menite să promoveze
instituţia de învăţământ şi
cadrele didactice bine
pregătite;
-unicitatea liceului prin
prisma profilului artistic de
specialitate.
-numărul mare de instituţii
furnizoare de pregătire
metodică care dau
posibilitatea încadrării
calificate a cadrelor de
specialitate.
- declinul demografic;
- neatractivitatea meseriei
de artist/muzician din
motive financiare;
-lipsa interesului cadrelor

- elaborarea Legii Educaţiei
Naţionale ca document
strategic pentru sistemul
educaţional;
- elaborarea Strategiei
Ministerului Educaţiei
Nationale, privind
îmbunătăţirea calităţii şi
eficienţei sistemelor de
educaţie şi de formare
profesională, facilitarea
accesului tuturor la
sistemele de educaţie şi de
formare vocaţională,
profesională, deschiderea
sistemelor de educaţie şi de
formare către societate;
-unicul liceu cu profil
artistic din judeţ;
-creşterea treptată a cifrei
de şcolarizare în
învăţământul vocaţional de
artă şi superior de artă
după 1989.

- colaborarea cu Poliţia,
Jandarmeria, Direcţia
Generală de Sănătate
Publică, Agenţia
Municipală de Ocupare a
Forţei de Muncă , Primăria
Municipiului, Prefectura,
massmedia centrală şi
locală etc.;
- existenţa unor programe
de colaborare şi
parteneriat cu unităţile de
învăţământ din municipiu,
judeţ şi ţară;

-posibile modific ări în
curriculum în ceea ce
priveste numărul şi aşa
redus al orelor de
specialitate;

-interesul şi implicarea
scăzută a părinţilor în
cunoaşterea şi sprijinirea
activităţilor
extracurriculare;
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disciplinele vocaţionale
- scăderea puterii
economice a familiei duce
la apariţia abandonului
şcolar;
- imposibilitatea de a
motiva financiar cadrele
didactice cu rezultate
deosebite în procesul
educativ.
- imposibilitatea unor
cadre didactice de a-şi plăti
cursurile de formare /
perfecţionare;
- lipsa existenţei centrelor
de excelenţă;
- Uzura morală a
instrumentelor muzicale
din dotare;

didactice tinere de a alege
cariera didactica la
instrument sau arte
plastice, atragând după sine
diminuarea calitatii in
educatie, prin lipsa
personalului tânăr, pregătit
conform noilor cerinţe
educaţionale integrate.

- perceperea defectuoasă a
societăţii în ceea ce priveşte
însemnătatea şi
dimensiunea culturii în
dezvoltarea unei societăţi
integrate la nivel European.
-lipsa programelor şcolare
la unele discipline din
curriculumul diferenţiat,
-lipsa manualelor pentru
disciplinele teoretice de
specialitate şi a celor de
cultură generală la ciclul
superior al liceului.
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V. PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE
Nr. Clase
2019-2020

Clasa

Nr. Clase
2020-2021

Nr. Clase
2021-2022

Nr. Clase
2022-2023

MUZICĂ ŞI ARTA
ACTORULUI

ARTE VIZUALE ŞI
ARHITECTURĂ

MUZICĂ ŞI ARTA
ACTORULUI

ARTE VIZUALE ŞI
ARHITECTURĂ

MUZICĂ ŞI
ARTA
ACTORULUI

ARTE VIZUALE ŞI
ARHITECTURĂ

MUZICĂ ŞI ARTA
ACTORULUI

ARTE VIZUALE ŞI
ARHITECTURĂ

S.R

S.M

S.R

S.M

S.R

S.M

S.R

S.M

S.R

S.M

S.R

S.M

S.R

S.M

S.R

S.M

P.

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

I.

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

II.

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

III.

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

IV.

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

V.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VI.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VII.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VIII.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IX.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

XI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

XII

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

13

8

8

13

13

8

8

13

13

8

8

13

13

8

8

Speciali
tate
Secţia

Total

26

Total
gen

42

16

26
42

16

26
42

16

26

16

42
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VI.MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI
INDICATORI DE REALIZARE
- Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat
- Raportul de evaluare internă ARACIP
- Gradaţii de merit, premii şi distincţii obținute de elevi și cadre didactice -Finalităţi ale parteneriatelor derulate
- Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea sarcinilor -Modul de cheltuire a bugetului
proiectat
- Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea
- Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, diseminarea acestora şi utilizarea abilităţilor
dobândite în activitatea didactică
- Respectarea termenelor de execuţie a unor obiective poiectate și propuse
- Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate de către elevi, părinți și cadre didactice -Documentele de
proiectare şi evidenţele contabile.
MONITORIZARE ȘI EVALUARE
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi managerială şi evaluări
interne realiste ale factorilor implicaţi.
Comisia de evaluare a calității, Consiliul de Administraţie, Inspectoratul Scolar Județean Mureș prin pârghii specifice vor
constata periodic măsura în care se realizează ţintele strategice şi vor interveni pentru reglarea demersurilor.
Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor, realizările sau nerealizările planului de
dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului profesoral
Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi
aduse în discuţia consiliului de administrație al liceului.
Principala gijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm:
elevi, părinţii, cadrele didactice și nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele
disfuncţii.
Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi.
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GRUPUL DE LUCRU PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII PERIODICE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE AL LICEULUI VOCAŢIONAL
DE ARTĂ
Este alcătuit din Consiliul de Administraţie şi responsabilii Comisiilor metodice.
A fost ales acest grup de lucru deoarece :
-sunt interesaţi în obţinerea unor rezultate bune ;
-au spirit de iniţiativă ;
-au experienţă în activităţi de evaluare;
-au avut o contribuţie importantă la elaborarea Planului de dezvoltare ;
-cunosc foarte bine toate activităţile din şcoală .
INDICATORI DE REALIZARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE
-atingerea ţintelor şi realizarea obiectivelor
-obţinerea rezultatelor aşteptate ;
-îndeplinirea misiunii
ECHIPA DE PROIECT
Director: Grozav Diana Sabina, profesor de vioară
Director adjunct: Aved Eva, profesor pian
Veer Renata, profesor arte plastice
Moraru Mihai, profesor de pian
Pantea Romana, profesor limba și literatura română, responsabil arie curriculară
Pașcan Mihaela, profesor limba franceză
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