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Școala este situată în centrul orașului Beclean fiind cel 
mai vechi așezământ cultural din Beclean. 
Școala Gimnazială ”Grigore Silași” Beclean, cea mai 
mare unitatea de învatamant gimnazial din oraș, 
înființată în anul 1890 este o școală cu tradiție și 
vechime în județul Bistrița - Năsăud având în 
coordonare alte trei școli și două grădinițe cu 
următoarea distribuție a populației școlare;  
- Grădinița cu Program Normal ”1 IUNIE”  
- Grădinița cu Program Prelungit ”Alba ca Zapada”  
- Școala Primară Coldău - Școala Primară Figa  
- Școala Primară Valea Viilor  
În școlile noastre sunt scolarizați atât copii de 
naționalitate română cât și maghiară care constituie o 
importantă sursă de elevi pentru liceele din Beclean.  
Fiecare unitate școlară funcționează în cladire proprie 
având dotările necesare desfășurării actului educațional. 

 



MISIUNEA 

„Școala noastră promovează identificarea și 

dezvoltarea aptitudinilor elevului și realizează 

educația pentru colaborare și lucru în echipă; oferim 

șansă fiecărui elev să-și construiască viitorul și să se 

adapteze unei societăți dinamice.” 

VIZIUNEA 

�  Şcoala Gimnazială “Grigore Silaşi” trebuie să se 

încadreze în eforturile şcolii bistriţene, de a deveni un 

mediu dinamic şi democratic, care să asigure accesul 

la educaţie şi oferind şanse egale de dezvoltare 

personală fiecărui elev prin dobândirea 

competenţelor cheie, care să permită tinerilor inserţia 

socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. Mediul 

educaţional trebuie să ofere fiecărui tânăr 

posibilitatea afirmării talentului, aptitudinilor şi 

aspiraţiilor în spiritul respectului pentru valori, într-o 

societate bazată pe cunoaştere. 

 



Planul de școlarizare 

pentru anul 2014-2015 

 

Învățământ preșcolar structuri: 
Grupe Număr grupe Număr locuri 

PN 8 159 Locuri 

PP 9 219 Locuri 

 

 

 

Învățământ primar: 
Clasa  Număr clase  Număr locuri 

Pregătitoare  5,25  90 Locuri 

     

 

 

 

Învățământ gimnazial: 
Clasa Număr clase Număr locuri 

a V-a sectia 

română 

4 85 locuri 

a V-a secția 

maghiară 

1 15 locuri 

 

 

 

 

 

 



ȚINTE STRATEGICE 
1. Realizarea unui management performant care să 

asigure dezvoltarea instituţională a Şcolii Gimnaziale 

“Grigore Silaşi” Beclean. 

2. Asigurarea egalităţii de şanse a tinerilor şi accesului 

acestora la educaţie; 

3. Asigurarea calităţii în educaţie şi formarea 

profesională; 

4. Promovarea valorilor europene şi stimularea 

învăţării pe tot parcursul vieţii; 

5. Eficientizarea procesului de învăţământ în toate 

compartimentele sale: şcolarizare–frecvenţă / 

conţinut-calitate / performanţă şi succes şcolar; 

6. Promovarea parteneriatelor cu factorii educativi la 

nivel local/ judeţean/naţional/ internaţional. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE CE SĂ ALEGEȚI ȘCOALA 

NOASTRĂ? 
� 100% personal calificat;  

� Aplicarea unor metode moderne în procesul de 

învăţământ;  

� Profesori bine pregătiţi, cunoscuţi, dedicaţi meseriei şi 

apreciaţi;  

� Număr mare de titulari – 70%;  

� Receptivitate şi transparenţa managerilor, management 

echilibrat;  

� Ofertă variată de discipline opţionale care valorifică 

aptitudinile şi talentul elevilor; 

� Rezultate bune la examene naţionale, olimpiade, 

concursuri şcolare şi extraşcolare; 

� Interes pentru dezvoltarea bazei didacticomateriale 

� Experienţă în desfăşurarea programelor, proiectelor şi 

parteneriatelor locale, judeţene şi naţionale;  

� Realizarea de parteneriate cu instituții similare din 

străinătate (Turcia, Cehia, Grecia, Polonia) prin proiectul 

Comenius 

 



 

Procesul instructiv educativ este 

asigurat de un număr de 104 de cadre 

didactice, toate calificate 
 

Cadre didactice bine pregătite, implicate în 

formarea continuă: 

 
profesori grad didactic I - 62 

profesori grad didactic II - 12 

profesori definitivat - 19 

profesori doctorat - 2 

profesori debutanțțțți  - 9 

 

 

 

 

Profesorii asigură capacităţi educaţionale şi de 

formare profesională tuturor elevilor: 

 

� � � � Procent promovabilitate 2013-2014 –––– 

98,55%  

� � � � procentul de promovabilitate Evaluare 

Natională peste media județeană 

 

 

 



CURRICULUM 
OFERTA CURRICULARĂ 
Consiliul profesoral al școlii elaborează oferta educațională 
pornind în orimul rand de la finalitățile și obiectivele 
nivelurilor de invățămant, care se concretizează pentru 
fiecare ciclu. 
 

OBIECTIVE 

 
Invățămantul primar 
� Asigurarea educației elementare pentru toți copiii 
� Formarea personalității copiilor in funcție de nivelul și 

ritmul lor de dezvolatare 
� Inzestrarea elevului cu cunoștințe, capacitate, abilități 

care să permită continuarea educației 
Invățămantul gimnazial 
� Formarea și dezvoltarea capacității de adaptare și 

integrare în comunitate 
� Asigurarea orientării școlare și profesionale optime, 

ținand cont de aspirațiile și aptitudinile elevilor 
� Orientarea educațională spre valorile europene 
 
Curriculumul național este completat de curriculumul la 
decizia școlii în concordanță cu cerințele și nevoile elevilor. 
 
Oferta de opționale este variată. 
� Să învățăm cu calculatorul 
� My first words 
� Educație pentru sănătate 
� Matematica distractivă 
� Lectura ca abilitate de viață 
� Micul actor 
� English for pleasure 
 
 
 



OFERTA EXTRACURRICULARĂ 

 
� Extinderea activităților instructive-educative în spațiul 

extrașcolar 
� Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea 

eșecului școalr și obținerea performanței 
� Participarea elevilor la spectacole de teatru , muzică 
� Organizarea de serbări, concursuri pe diferite teme și cu 

diferite ocazii 
 





 
 

 

 

 

 

 

 



Şcoala Gimnazială “Grigore Silași“ are o 

ofertă educaţională diversificată şi de 

calitate care să asigure atingerea 

standardelor de învăţare şi promovare a 

valorilor europene. 

 

Contact: 

 

http://www.scoalagrigoresilasi.ro 

e-mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com 

Tel: 0263 343129 

Adresa P-ța Libertății, nr 9, Beclean 
 

 

 

VĂ AȘTEPTĂM! 


