
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  MANAGERIAL 

COMISIA METODICA - Ȋnvăţământ preşcolar 

An școlar  2019-2020 
 

 
 

 

 

 

  „Copiii învaţă mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când relaţionează plăcut cu 

părinţii, cu educatorii şi cu ceilalţi din jurul lor”.  

John Bennet, UNESCO, 2004 
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Responsabil Comisie Metodică,                                                                       Director, 

      Prof. Șinar Violeta-Cristina                                                               Prof. Rus Vasile-Gabriel                                            

 

 

 

An școlar 

2019-2020 

   
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE SILAȘI” 

 
Piața Libertăți,  Nr. 19, 

Cod poştal 425100, Beclean, Bistrița-Năsăud, România 
Tel: +40(263)343 29; Fax: +40(263)343 734. 

e-mail: scoalagrigresilasi@yahoo.com 
http://www.scoalagrigoresilasi.ro 



 

Fundamentarea planului managerial 

 

- Asigurarea calității procesului instructiv-educativ în grădiniță. 

- Investiția în educație, în formarea și perfecționarea continuă a personalului didactic. 

   

OBIECTIV GENERAL:    
            Stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale ale educatoarelor, de valorificare deplină a tuturor 

resurselor pedagogice, dezvoltarea și creșterea calității sistemului de formare continuă și inițială a personalului 

didactic din educația timpurie și extinderea tematicilor către: educația incluzivă, educația outdoor, educația 

socio-emoțională, cercetarea educațională, profesorul reflexiv etc. și, implicit, încurajarea și stimularea cadrelor 

didactice în direcția microcercetării educaționale; 

 

OBIECTIVE DERIVATE: 

 Dezvoltarea continuă a pregătirii  profesionale a educatoarelor; 

 Actualizarea competenţelor de bază pedagogice şi de specialitate, precum şi însuşirea de noi competenţe; 

 Cunoașterea  factorilor psihosociali care influenţează comportamentele copiilor preşcolari; 

 Dezvoltarea conceptului de comunitate care învață pentru copil și familie; tratarea diferențiată și 

individualizarea predării - învățării – evaluării, astfel încât să se asigure progresul școlar al tuturor copiilor; 

 Integrarea în activitatea didactică a  metodelor moderne de predare și evaluare; 

 Implicarea permanentă a  cadrelor didactice tinere în aplicarea metodelor moderne în educatie și 

instrucție. 

 

DURATA: anul şcolar 2019-2020 

 

RESPONSABIL  COMISIE METODICĂ: Prof. Șinar Violeta-Cristina 

 

BENEFICIARI: cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean, structura Gradinița cu 

Program Prelungit „Albă ca Zăpada” Beclean, secția română și secția maghiară.  

 

RESURSE PEDAGOGICE: 

a) Umane: 

 responsabil comisie metodică; 

 educatoare; 

 copii; 

 specialiști:  - inspector de specialitate – Prof. Crina-Luminița Clapou; 

                   - echipa managerială – Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean; 

                               - formatori ai Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud; 

                    - metodiști Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud; 

                               - părinţi; 

                               - consilier școlar - profesor psiholog; 

                               - profesor logoped.  

b)  Materiale: 

 CD, DVD, calculatoare, videoproiector, aparat foto, machete, planșe; 

 Utilizarea spațiului CRED, CDI și  a bibliotecii. 

c) Bibliografice: 

 *** Curriculum pentru educația timpurie, Ministerul Educației Naționale, 2019. 

 *** Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, coord. 

Dr. Mihaela Ionescu, UNICEF 

 *** Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul 

pentru educație timpurie, 2019. 

 Scrisoare metodică învățământ preșcolar 2019-2020. 



 

d)   temporale: 

 anul şcolar: 2019 – 2020 

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

 activități demonstrative; 

 referate tematice; 

 dezbateri interactive; 

 vizionare de DVD, CD; 

 organizare de expoziţii; 

 prezentare de materiale didactice, proiecte tematice; 

 work-shop-uri; 

 prezentare de bune practici și împărtășirea experienței personale. 

Principii de lucru: 

 interactivitatea; 

 parteneriatul; 

 creativitatea;  

 învățarea colaborativă. 

Modalităţi de evaluare a programului: 
 chestionare; 

 teste; 

 probe; 

 schimburi de bune practici, de experienţă. 

                                                                 

 


