
PERFECȚIONARE CONTINUA 

COMPETENȚĂ 

ORGANIZARE 
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MISIUNEA LICEULUI DE ARTE ,,VICTOR BRAUNER” 
 
 
 

VIZIUNEA  
 
    Școala noastră este o ,,cetate ” deschisă  care au nevoie de educație, și în mod special prin artă 
 
 
 
MISIUNEA 
 
 

Pornind de la schimbările rapide din societate, şcoala îşi  propune să devină un mediu de 

promovare a adevăratelor valori, în care să se contureze un climat favorabil învăţării, căutărilor 

permanente, descoperirii de sine a elevilor. 

 

Şcoala noastră este un loc unde elevii îşi spun deschis opiniile, deoarece ştiu că şi părerea lor 

contează, un cadru adecvat, unde aceştia îşi formează şi dezvoltă deprinderile şi capacităţile necesare 

continuării studiilor spre a deveni  personalităţi autonome şi implicate. Dascălii sunt cei care vor oferi 

elevilor cunoştinţe teoretice şi practice solide, iar părinţi sprijin spre a se consolida echipa cadru 

didactic-elev-părinte-comunitate 

 

 

 



 
 
 

Rezultatul cantitativ al analizei S.W.O.T. a dus la elaborarea ţintelor strategice   ale 

şcolii. Acestea nu se referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care şcoala 

noastră doreşte să le dezvolte. Ţintele strategice stabilite de Liceul de Arte,, Victor Brauner”pe 

baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper  viziunea şi misiunea şcolii sunt: 

Table 1 

Ţinta1 Menținerea la cote ridicate a pregătirii eleviloe pentru viață și performanță 

artistică prin formarea competențelor cheie 

în  vederea  dezvoltării  armonioase  a  personalităţii  elevilor 

Ţinta 2 Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare 

desfășurării unui învățământ de calitate 

Ţinta 3 Creșterea interesului elevilor  și cadrelor didactice pentru realizarea de 

activități educative care să contribuie la promovarea practicilor artistice,  

democratice, orientarea acestora spre realizarea în viața publică, 

exersarea în școală a calității de cetățean 

Stimularea  interesului  elevilor  şi  cadrelor  didactice  pentru activități 

școlare și extrașcolare în scopul conturării armonioase a a personalitășii 

elevului. 
 
 Ţinta 4 Reconsiderarea  managementului  la  nivelul  şcolii  şi  al  clasei 
în  scopul  eficientizării  activităţilor  şi  al  adecvării acestora la  nevoile 

exprimate de beneficiari. 

Ținta 5 Dezvoltarea  dimensiunii comunitare și europene  a  şcolii  prin  derularea  

de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene. 
 
 

 


