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PLAN MANAGERIAL 
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR (SECŢIE MAGHIARĂ) 

An şcolar 2014 - 2015 

 

 

 

 

 

Coordonate: 

 calitate, la nivel de proces şi la nivel instituţional; 

 echitate, prin creşterea şanselor de acces şi prin crearea mediului stimulativ pentru învăţare; 

 eficienţă, cu accent deosebit pe nivelul şi utilizarea resurselor; 

 

Direcţii de acţiune: 

Pornind de la principiile pe care se structurează sistemul naţional de învăţământ preuniversitar – principiul priorităţii educaţiei şi al educatiei 

centrate pe dezvoltarea competenţelor-cheie, principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale, cel al cooperării interinstituţionale la nivel 

local, regional, naţional şi internaţional, principiul descentralizării autorităţii educaţionale, al transparenţei, al promovării interculturalităţii etc. – şi 

acţionând în perspectiva priorităţilor stabilite de M.E.N. pentru anul şcolar 2014-2015,  la nivel de I.S.J. Sălaj - minorităţi ne-am propus următoarele 

direcţii de acţiune:  
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 Asigurarea calităţii proceselor educaţionale prin relansarea reformei manageriale, pe criterii de eficienţă; 

 Asigurarea calităţii în educaţie prin aplicarea reformei curriculare, pe criterii de performanţă; 

 Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul județ ului; 

 Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane; 

 Asigurarea accesului tuturor copiilor la servicii educaţionale de calitate; 

 Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială, sport); 

 Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale; 

 Asigurarea evaluării tuturor copiilor din învăţământul primar în conformitate cu noile reglementări; 

 Respectarea prevederilor legislative cu privire la crearea mediului educaţional stimulativ şi sigur pentru copiii din şcoli; 

 Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de ompetenţe, 

pe dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi pe cetăţenia  activă. 

 

 

 Analiză SWOT: 

Puncte tari: 

 Încadrarea cu cadre didactice calificate, în majoritate, cu gradele didactice I, II şi definitiv;  

 Titularizarea cadrelor didactice calificate; 

 Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării; 

 Existenţa unui număr mare de elevi participanţi şi premiaţi la concursurile naţionale; 

 Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale; 

 Interesul deosebit al cadrelor didactice pentru cunoaşterea şi însuşirea de metode şi procedee alternative de predare, educarea elevilor în şcoli; 

 Existenţa cooperării între cadrele didactice în vederea îmbunătăţirii rezultatelor muncii. 

Puncte slabe: 

 Comunicarea uneori ineficientă între părinţi şi şcoală; 

 Supraîncarcarea fişei postului personalului de conducere, îndrumare şi control şi a cadrelor didactice. 
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Oportunităţi: 

 C.D.Ş – din perspectiva particularizării actului învăţării;  

 Programele de formare a cadrelor; 

 Dezvoltări de parteneriate public-private, locale, regionale; 

 Colaborarea cu mass-media în vederea popularizării rezultatelor elevilor minorităţilor naţionale;  

 Strategia I.S.J. de asigurare a accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate. 

Ameninţări 

 Motivarea/stimularea mediocră a cadrelor didactice prin politicile salariale curente; 

 Deteriorarea mediului socio-economic, familial; diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor;  

 Necunoaşterea sau neînţelegerea corectă a legislaţiei. 

 

 

 

DOMENIUL O B I E C T I V E  S P E C I F I C E  

I.
 C

U
R

R
IC

U
L

U
M

 

1. Asigurarea unei oferte educaţionale bazate pe egalitate şi echitate în asigurarea progresului şcolar şi a pregătirii durabile pentru 

viaţă; 

2. Asigurarea asistenţei specializate în aplicarea curriculumului centrat pe competenţe la toate nivelurile de şcolaritate, în furnizarea 

unui curriculum individualizat / adaptat nevoilor de instruire ale unor elevi / grupuri de elevi (elevii cu CES, elevii cu performanţe 

şcolare, elevii aparţinând minorităţilor naţionale etc.); 

3. Monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional: aplicarea corectă şi creativă a curriculumului, evaluarea calităţii 

domeniilor şi a proceselor educaţionale, stimularea şi experimentarea unor practici educaţionale moderne; 

4. Asigurarea consilierii pentru obiectivitatea evaluării interne a calităţii curriculumului furnizat elevilor; 

5. Asigurarea succesului şcolar al elevilor din nivelurile terminale, respectiv clasa pregătitoare, clasa I, clasa a IV-a.  
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II
. 
R

E
S

U
R

S
E

 

1. Consultarea permanentă cu cadrele didactice în vederea cunoaşterii situaţiilor existente, stabilirii necesităţilor la nivelul ciclului 

primar; 

2. Evaluarea periodică a personalului didactic aparţinând minorităţii maghiare conform fişelor de evaluare, în vederea atingerii 

performanţelor la nivelul fiecărei unităţi; 

3. Derularea / monitorizarea unor programe de formare şi dezvoltare profesională menite a crea competenţele necesare schimbărilor 

de paradigmă educaţionale (competenţe de evaluator, de mentor, competenţe în sfara elaborării de proiecte educaţionale eligibile 

etc.). 

II
I.

 M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

 1.Asigurarea coerenţei manageriale prin diagnoză, prin proiectare managerială, prin elaborare de proceduri pentru implementarea 

programelor educaţionale / remediale, prin derularea proiectelor, prin activizarea eficientă a grupurilor de lucru etc.; 

2. Sprijinirea şcolilor pentru extinderea activităţilor desfăşurate după orele de curs, prin asigurarea condiţiilor de învăţare şi informare 

culturală, de recreere sau sport sub supraveghere calificată; 

3. Optimizarea activităţilor manageriale prin aplicarea corectă, rapidă, a modificărilor legislative, a  regulamentelor în vigoare şi a 

ordinelor M.E.N.; 

4. Proiectarea inspecţiilor şcolare în acord cu obiectivele prioritare formulate de M.E.N. şi cu dezideratul monitorizării corecte, prin 

aplicarea unitară a instrumentelor de măsurare / evaluare a eficienţei procesului de învăţământ, a rezultatelor şi calităţii acestuia.  

IV
. 
R

E
L

A
T

II
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

E
 1.Colaborarea cu Prefectura, Consiliul Local, serviciile descentralizate, instituţiile partenere, cu asociaţii, fundaţii, cu reprezentanţii 

sindicatelor, cu alte organizaţii, pentru dezvoltarea de proiecte şi programe de interes comun, în vederea promovării studierii 

limbilor minorităţilor , a culturii şi istoriei acestora; 

2. Iniţierea la nivel local a unor programe educative pentru a stimula participarea copiilor preşcolari şi şcolari la viaţa comunităţii prin 

implicarea lor în programe comunitare, activităţi de voluntariat, de protecţie a mediului, parteneriate cu ONG-uri etc.; 

4. Cooperarea cu mass-media locală, în vederea unei informări eficiente şi rapide a cetăţenilor cu privire la sistemul de educaţie 

sălăjan. 
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Plan de activitate pentru anul ș colar 2014 - 2015: 

 

OBIECTIVE 

GENERALE 

OBIECTIVE 

DERIVATE 
MODALITATI DE REALIZARE RESPONSABILI TERMENE 

MODALITATI DE 

EVALUARE 

A. Proiectarea 

şi organizarea 

activităţii la 

nivelul 

segmentului 

primar 

A.1 Elaborarea 

strategiilor 

manageriale  

Elaborarea planului managerial pentru anul 2013-

2014 

Inspector ș colar sept.2014 Planul managerial 

Elaborarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a 

activităţii personalului didactic 

Inspector ș colar Fiș ă de 

asistenț ă 

Elaborarea planului de inspecţie frontală, tematică 

şi de specialitate 

Inspector ș colar Proiectul 

semestrial 

A.2 Organizarea 

colectivelor de lucru 

la nivel judeţean şi 

zonal  

Stabilirea unităţilor ce vor fi arondate centrelor 

metodice zonale şi desemnarea responsabililor de 

centru metodic zonal 

Inspector ș colar,  

metodiș ti 

sept.-oct. 

2014 

Lista CMZ- urilor 

Selectarea colectivului de metodiste Inspector ș colar Decizie 

metodiș ti 

Constituirea Consiliului Consultativ al specialităţii Inspector ș colar, 

C.A al I.S.J. 

Decizie consiliu 

consultativ 

B. Asigurarea 

accesului 

tuturor copiilor 

la servicii 

educaţionale 

de calitate 

B.1 Cuprinderea 

copiilor în ș coală şi 

urmărirea şcolarizării 

la nivelul ciclului 

primar la secţiile 

maghiară  

Monitorizarea absenteismului elevilor ciclului 

primar 

Directori, 

cadre didactice 

permanent Inspecţii tematice 

Catalogul clasei 

B.2 Încadrarea 

unităţilor cu personal 

didactic de 

specialitate  

Reactualizarea băncii de date referitoare la 

încadrarea unităţilor de învăţământ primar 

 

Inspector ș colar sept.-oct. 

2014 

Fiș ă de 

prezentare a 

inspectorului 



INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ 
Loc. Zalău, str. Unirii, nr. 2, Cod 450059 

Tel: 0260661391, Fax: 0260619190, 
E-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Str. General Berthelot nr. 28-30, sector 1, 010168,  Bucuresti, Tel: 0214056217, Fax: 0213104215, www.edu.ro 

 

B.3 Asigurarea 

calităţii serviciilor 

educaţionale 

Sprijinirea Centrelor de Resurse pentru Educaţie şi 

Dezvoltare (CRED) înfiinţate prin Programul de 

Reformă a Educaţiei  

Inspector ș colar permanent  

Monitorizarea activităţii  Centrelor de Resurse 

pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED) înfiinţate 

prin Programul de Reformă  

Inspector ș colar Raport 

monitorizare 

Popularizarea activităţii Centrelor de Resurse 

pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED) înfiinţate 

prin Programul de Reformă  

Inspector ș colar 

responsabili CRED 

Program 

activitate, sesiuni 

de referate 

C. Asigurarea 

educaţiei 

complementare  

C.1 Implicarea 

comunităţii locale,  

O.N.G.- urilor, a altor 

factori interesaț i în 

susţinerea şcolii 

Implicarea ONG-urilor şi agenţilor economici în 

derularea programelor de educaţie ecologică   

„Eco-Ș coala”, „Ecoprovocare” etc. 

Directori,  

cadre didactice 

permanent Programul 

educaţional 

elaborat de şcoli 

Semnarea unor parteneriate cu Biblioteca 

Judeţeană şi Centrul Județ ean de Cultură ș i Artă 

în vederea derulării în bune condiţii a diverselor 

programe 

Directorit, 

cadre didactice 

Programul 

educaţional 

elaborat de şcoli 

C.2 Implicarea 

părinţilor în 

activităţile organizate 

în ș coală 

 

Organizarea cursurilor de formare a părinţilor prin 

programul educaţional “Şcoala părinţilor” 

Inspector ș colar, 

formatori  

permanent Fişe de evaluare, 

prezenţa la 

cursuri 

Organizarea (în cadrul programelor educaţionale 

derulate la nivel de judeţ) a unor acţiuni menite a 

atrage atenţia opiniei publice asupra activităţilor 

desfăşurate în şcoli şi a implica familia în 

activitatea din şcoală 

Inspector ș colar, 

directori,  

cadre didactice 

Nr. apariţiilor în 

mass- media, nr. 

părinţilor 

participanţi la 

acţiuni 

Organizarea concursurilor destinate elevilor 

ciclului primar cu limba de predare maghiară  

Inspector ș colar, 

organizatori de 

concursuri 

Analiza 

impactului  
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D. Prevenirea 

şi combaterea 

marginalizării 

şi a excluziunii 

sociale 

D.1 Asigurarea 

accesului la educaţie 

pentru toţi copiii 

Cuprinderea în clase a  copiilor proveniţi din medii 

dezavantajate 

Directori,  

cadre didactice 

permanent Catalogul clasei 

Înfiinţarea unor programe estivale desfăşurate în 

unele şcoli pentru sprijinirea dezvoltării şi 

supravegherii copiilor şcolari 

 

Inspector ș colar, 

directori, 

cadre didactice 

iun.-aug. 

2015 

Număr de elevi ce 

frecventează 

actvităţile estivale 

din şcoli 

E. Crearea 

mediului  

educaţional 

stimulativ  şi 

sigur pentru 

copii 

 

 Discutarea scrisorii metodice, a reperelor de 

dezvoltare şi a normativului de dotare minimală 

Inspector ș colar, 

responsabili comisii 

metodice 

lunar Rapoartele 

comisiilor 

metodice 

Amenajarea corespunzătoare a spaţiilor destinate 

învăţământului conform cerinţelor stabilite 

 

Directori,  

cadre didactice 

permanent Fiș e de 

asistenț ă 

 

Utilizarea materialelor didactice acreditate Directori,  

cadre didactice 

Fiș e de 

asistenț ă 

 

F. Asigurarea 

condiţiilor 

optimale 

trecerii de la 

un curriculum 

centrat pe 

acumularea de  

cunoştinţe  la  

unul centrat pe 

formarea de 

competenţe 

F.1 Informarea 

cadrului didactic 

privind abordările 

conceptuale ale 

curriculumului pentru 

învăţământul primar  

 

Consfătuirea cadrelor didactice  Inspector ș colar sept.2014 Prezenţa cadrelor 

didactice 

Cercuri pedagogice şi sesiuni de referate Inspector ș colar 

responsabili de cerc 

pedagogic 

semestrial Prezenţa cadrelor 

didactice 

Activitatea comisiilor metodice Inspector ș colar 

responsabili comisii 

metodice 

lunar Rapoartele 

comisiilor 

metodice 

F.2 Conducerea 

cadrului didactic spre 

creativitate si 

Cuprinderea în activităţile cercurilor pedagogice a 

temelor referitoare la acest aspect  

Inspector ș colar, 

Responsabili de 

cerc pedagogic, CC 

semestrial Graficul 

cercurilor 

pedagogice 
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flexibilitate in 

realizarea 

obiectivelor 

curriculumului pentru 

învăţământul primar 

Prezentarea tuturor auxiliarelor curriculare avizate 

de M.E.N.  

Inspector ș colar, 

Responsabili de 

cerc pedagogic, CC 

Organizarea sesiunii de referate cu tema „Zilele 

învăț ământului sălăjan”, „Şcoala altfel” 

Inspector ș colar, 

cadre didactice 

noi.2014, 

apr.2015 

Liste prezenţă, 

Referate  

Elaborarea unor prezentări PPT privind activităţile 

cuprinse în programele educaţionale derulate la 

nivel de judeţ  

Inspector ș colar, 

consiliul consultativ 

febr. 2015 Simpozion 

județ ean 

Implementarea strategiilor didactice interactive, şi 

a celor specifice educaţiei incluzive în activitatea 

şcolară 

Cadre didactice   permanent Asistenţe la clasă 

Utilizarea mijloacelor didactice moderne în 

activitatea la clasă 

Cadre didactice   Asistenţe la clasă 

G. Asigurarea 

evaluării 

tuturor copiilor 

din 

învăţământul 

primar în 

conformitate 

cu noile 

reglementări 

 Prezentarea în cadrul consfătuirii cadrelor 

didactice a modalităţilor de desfăşurare a testărilor 

iniţiale la ciclul primar  

Inspector ș colar sept.2014 Proces-verbal 

Elaborarea unor probe şi instrumente unitare de 

evaluare la nivel de comisie metodică 

Responsabili 

comisii metodice 

oct.2014 Portofoliul  

comisiei metodice 

Verificarea nivelului de pregătire al copiilor şi 

concordanţa dintre evaluarea realizată de către 

învăţători şi rezultatul sondajelor efectuate  

Inspector ș colar, 

metodiș ti 

permanent Inspecţii la clasă 

Evaluarea activităţii cadrelor didactice în vederea 

obţinerii definitivatului şi a gradelor didactice. 

Inspector ș colar, 

metodiș ti 

Rapoarte scrise 
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H. Asigurarea 

unei  

îndrumări, a 

unui control şi 

a unei evaluări 

eficiente în 

sistem 

H.1 Cunoaşterea  

activităţi  comisiilor 

metodice 

Cunoaşterea activităţii metodice şi a opţionalelor 

organizate în unităţile de învăţământ 

Inspector ș colar 

Responsabili de 

cerc pedagogic 

semestrial Portofoliul 

comisiilor 

metodice 

Cunoaşterea tuturor învăţătoarelor care aparţin 

unui microcentru si identificarea nevoilor de 

perfecţionare a acestora 

Inspector ș colar 

Responsabili de 

cerc pedagogic 

Portofoliul 

responsabililor de 

cerc pedagogic 

H.2 Realizarea 

obiectivelor 

inspecţiei de 

specialitate 

Întocmirea  graficului  acţiunilor de control 

conform graficului I.S.J., criteriilor de selecţie a 

unităţilor şi cadrelor didactice, solicitării acestora 

Inspector ș colar lunar Programul 

semestrial/ 

săptămânal 

Inspecţii de specialitate şi speciale, inspecţii 

tematice 

Inspector ș colar, 

metodiș ti 

Rapoarte scrise 

Prezentarea rezultatelor acestor acţiuni Inspector ș colar semestrial Rapoarte scrise 

H.3 Coordonarea 

programului de 

reformă pe baza 

informaţiilor culese 

din teritoriu 

Întâlniri periodice cu colectivul de metodiste 

antrenat în inspecţii în vederea determinării 

disfuncţiilor şi a stabilirii măsurilor de remediere a 

acestora  

Inspector ș colar semestrial Rapoarte 

Plan de măsuri 

Popularizarea experienţei pozitive  Inspector ș colar permanent Simpozioane  

Combaterea promptă a aspectelor ș i situaţiilor 

negative 

Inspector ș colar permanent  

Întâlniri cu învăţătorii  Inspector ș colar permanent  

 

              Inspector şcolar, 

                          prof. Hari Tünde-Hajnalka 
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Acţiuni şi concursuri propuse în anul şcolar 2014-2015: 

 

Nr. 

crt. 
Acţiunea Locul de desfăşurare Participanţi Faza 

Orizont de 

timp 
Responsabili 

1. 
Concursul de interpretare de 

poveș ti „Kriza János" 

Ș coala Gimnazială 

„Simion Bărnuț iu” 

Zalău 

elevii ciclului 

primar 
judeţeană 

Octombrie 

2014 

Pali-Kis Éva 

Hari Tünde-Hajnalka 

2. 
Concursul de poveș ti ”Benedek 

Elek-Égig érő fa” 

Ș coala Gimnazială 

”Gyulaffy László” Cehu 

Silvaniei 

elevii ciclului 

primar 
judeţeană 

Octombrie 

2014 

Szekeres Enikő 

Hari Tünde-Hajnalka 

3. 

Concursul naţional de matematică 

„Brenyó Mihály”, în limba 

maghiară, pentru clasele III-IV 

Ș coala Gimnazială 

Zăuan 

clasa a III-a ș i a 

IV-a 
judeţeană 

Octombrie 2014 

- Martie 2015 

Zsiros Gyöngyvér 

Hari Tünde-Hajnalka 

4. Concursul de creaț ie „Aranytoll" 
Ș coala Gimnazială 

Zăuan 
clasa a IV-a judeţeană 

Noiembrie 

2014 

Orbán Anikó 

Hari Tünde-Hajnalka 

5. 

Concursul de interpretare de 

cântece populare maghiare 

„Őszirózsa” 

Ș coala Gimnazială 

”Báthory István” Ș imleu 

Silvaniei 

elevii ciclului 

primar 
judeţeană 

Ianuarie 

2015 

Szodorai Melinda 

Hari Tünde-Hajnalka 

6. 
Concursul naţional "Mesék 

szárnyán" 

Ș coala Gimnazială Nr.1 

Vîrș olț  

elevii ciclului 

primar 
judeţeană 

Februarie  

2015 

Dénes Irén 

Hari Tünde-Hajnalka 

7. 
Concursul de matematică ”Zrinyi 

Ilona” 

Ș coala Gimnazială Nr.1 

Pericei 

clasa a III-a ș i a 

IV-a 
judeţeană 

Februarie  

2015 

Víg-Szabó Andrea 

Hari Tünde-Hajnalka 

8. 
Simpozionul județ ean pentru 

cadre didactice din învăţământul 

Ș coala Gimnazială 

”Báthory István” Ș imleu 
cadre didactice judeţeană 

Februarie 

2015 
Hari Tünde-Hajnalka 
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preuniversitar Silvaniei 

9. 
Concursul naţional de interpretare 

de legende populare „Regemondó” 

Ș coala Gimnazială 

„Simion Bărnuț iu” 

Zalău 

clasa a III-a judeţeană 
Martie 

2015 

Szalai Ildikó 

Hari Tünde-Hajnalka 

10. 

Concursul naţional de recitare 

pentru clasele primare „Vidám 

Versek Versmondó Versenye” 

Liceul Tehnologic 

”Octavian Goga” Jibou 

elevii ciclului 

primar 
judeţeană 

Martie 

2015 

Romocea Judit 

Hari Tünde-Hajnalka 

11. 
Concursului de ortografie 

„Fürkész" 

Ș coala Gimnazială 

”Báthory István” Ș imleu 

Silvaniei 

elevii ciclului 

primar 
judeţeană 

Aprilie 

2015 

Márton Gabriella 

Hari Tünde-Hajnalka 

12. Concursul de recitare „Licurici” 
Ș coala Gimnazială Nr.1 

Ip 

elevii ciclului 

primar 
judeţeană 

Aprilie 

2015 

Fazakas Mária 

Hari Tünde-Hajnalka 

13. 
Concursul de citire expresivă 

”Boér Miklós” 

Ș coala Gimnazială Nr.1 

Pericei 

clasa a III-a ș i a 

IV-a 
judeţeană 

Aprilie 

2015 

Bacsadi Izabella 

Hari Tünde-Hajnalka 

14. 

Concursul naţional interdisciplinar 

pentru clasele III-IV „Cutreierând 

EU” 

Unităț ile ș colare 
clasa a III-a ș i a 

IV-a 
judeţeană 

Mai 

2015 

Szodorai Melinda 

Hari Tünde-Hajnalka 

15. 

Concursul naţional de recitare 

pentru clasele primare „Kányádi 

Sándor” 

Ș coala Gimnazială Nr.1 

Vîrș olț  

elevii ciclului 

primar 
naț ională 

Mai 

2015 

Dénes Irén 

Hari Tünde-Hajnalka 

16. 
Concursul naţional interdisciplinar 

pentru clasele I-IV „Kurutty” 

Ș coala Gimnazială „Ion 

Creangă” Satu Mare 

elevii ciclului 

primar 
judeţeană 

Mai 

2015 
Hari Tünde-Hajnalka 

17. 
„Pentatlon pentru  

clasele I-IV” 

Ș coala Gimnazială Nr.1 

Pericei 
clasa a III-a judeţeană 

Mai 

2015 

Bacsadi Izabella 

Hari Tünde-Hajnalka 

           Inspector şcolar general adjunct,                                                                                                                 Inspector şcolar, 
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             prof. dr. Kovács Irina                                                                                                                   prof. Hari Tünde-Hajnalka 


