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PLAN    MANAGERIAL  

AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM 

ANUL ŞCOLAR 2021-2022 
 

         Componenţa echipei de coordonare a Comisiei pentru curriculum: 
 

Responsabil Supuran Orhidea 

Membru Valeanu Gabriela 

Membru Moga Rodica 

Membru Aciu Crina 

 

 

 

        OBIECTIVE GENERALE 

 

→ Asigurarea calităţii actului educaţional prin aplicarea noului curriculum 

→ Organizarea corectă a mediului educaţional in timp de pandemie conform reglementarilor in vigoare 

→ Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de 

nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional 

→ Valorificarea şi valorizarea în procesul educaţional a valenţelor formative şi a experienţelor individuale de învăţare- 

formale, informale, nonconformale 
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→ Dezvoltarea competenţelor profesionale, sociale, metodice, personale prin consiliere şi sprijin acordat cadrelor 

didactice debutante, prin obţinerea de grade didactice a educatoarelor înscrise (colaborare permanentă cu ofertanţii de 

formare continuă) 

→ Modernizarea bazei materiale din grădiniţă prin atragerea de fonduri în cadrul Asociaţiei de parinti 

 

 

NR. 

CR

T. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI INSTRUMENTE

/RESURSE 

RESPONSABILI

TĂŢI 

TER-

MEN 

EVALUARE 

1. Atingerea 

performanţei în 

educaţie prin 

înţelegerea şi 

aplicarea corectă a 

noului curriculum si 

a scrisorii metodice 

pe anul 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicarea corecta a 

masurilor de 

prevenire a infectarii 

Studierea cu 

responsabilitate a noului 

curriculum şi a 

Caietului educatoarei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studierea si aplicarea cu 

responsabilitate a 

Noului Regulament de 

Noul curriculum 

Caietul 

educatoarei 

realizat după 

cerinţele noului 

curriculum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director: 

Șuta Doina 

Responsabil 

Comisie 

Curriculum 

Supuran Orhidea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director: 

Șuta Doina 

 

01 oct 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perma

nent 

 

Intalnire online  

cu 

educatoarele, 

discutarea 

modului de 

aplicare a 

curriculumului 

şi a modului de 

completare a 

Caietului 

educatoarei 

Bază materială 

corespunzătoar

e 

 

Intalniri online 

intre 

educatoare, 
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cu noul virus Covid 

19 la nivel de grupa 

si de gradinita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activizarea 

Asociaţiei de parinti 

ordine interioara , a 

Recomandarilor 

Ministerului Educatiei 

și Cercetarii, 

recomandarilor 

Inspectoratului Scolar 

Satu Mare, a DSP, 

DGIP. 

 

 

 

Finanţarea activităţii 

instructiv-educative din 

fondul asociaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia de 

părinți   

Responsabil 

Comisie 

Curriculum 

Supuran Orhidea  

 

Membrii comisiei 

pe fiecare structura 

GPP.nr. 7 

Valean Gabriela 

Aciu Crina 

 

GPP.nr. 1 Moga 

Rodica 

 

 

Membrii asociaţiei 

Director: 

Șuta Doina 

educatoarele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

noiem

brie 

2021 

 

 

 

studiu 

individual, 

aplicare la 

grupa 

 

 

 

 

 

 

 

Intalniri 

permanente cu 

reprezentantii 

Asociatiei de 

parinti 

2. Evaluarea 

cunoştinţelor 

copiilor la început de 

an şcolar, la sfarsit 

de semestru I și la 

final de an școlar 

Planificarea şi realizarea 

evaluării iniţiale, 

sumative și finale 

Noul curriculum 

Suport de aplicare 

a Curriculum 

pentru invatamant 

prescolar 

Caietul 

educatoarei, 

Scrisoarea 

Director: 

Șuta Doina 

 

Responsabil 

Comisie 

Curriculum 

Supuran Orhidea   

 

1 oct 

2021 

Raport narativ 

asupra 

rezultatelor 

obţinute la 

inceput de an 

scolar, sfarsit 

de semestru I si 

final de an 
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metodica 

 

Valeanu Gabriela 

 

școlar 

Planificarea 

activităţilor 

instructiv 

educative în 

raport cu 

nevoile 

constatate în 

urma evaluării  

 

3. Evaluarea 

permanentă a 

copiilor prin 

antrenarea lor în 

competiţii la nivel 

local, judeţean, 

naţional şi 

internaţional 

 

 

Concursuri de desen, 

rezolvarea unor fişe cu 

cerinţe diverse, abilităţi 

practice, abilităţi 

artistice 

Fişe de concurs 

Desene 

Lucrări practice 

 

Director 

Șuta Doina 

Responsabil 

Comisie 

Curriculum 

Supuran Orhidea   

 

Moga Rodica 

 

Educatoarele 

 

Oct  

2021  

    - 

iunie 

2022 

Diplome 

Premii  

4. Eficientizarea 

comisiei  

Întocmirea unui 

program de activităţi 

care să ducă la formarea 

educatoarelor prin 

participarea la aceste 

activităţi – dezbateri, 

Noul curriculum 

Planificarea 

activităţilor în 

cadrul comisiei 

metodice 

Internet 

Director:  

Șuta Doina 

 

Responsabil 

Comisie 

Curriculum 

Oct 

2021  

- 

Feb 

2022 

Participarea 

activă a 

educatoarelor 

la activitatile  

comisiei 
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studiu aprofundat a 

noului curriculum, a 

caietului educatoarei, a 

scrisorii metodice 

 

 

Supuran Orhidea   

Aciu Crina 

 

 

5. Formarea 

educatoarelor prin 

participarea la 

cursuri de formare, 

la cursuri de formare 

pe platforme de 

invatare online şi 

perfecţionare prin 

grade didactice 

 

Informarea 

educatoarelor asupra 

ofertei de formare prin 

CCD, ISJ SM  

Oferta de formare Director:  

Șuta Doina 

 

Responsabil cu 

formarea 

Andreica 

Florentina 

perma

nent 

Atestate, 

certificate 

6. Împărtăşirea 

experienţei proprii 

prin redactarea unor 

lucrări la 

simpozioane 

naţionale şi 

internaţionale, 

prezentarea lor in 

cadrul sedintelor 

comisiei 

Elaborarea unor lucrări 

bazate pe experienţa 

proprie cu care să 

participe la simpozioane 

naţionale şi 

internaţionale 

Studii proprii Director 

Șuta Doina 

 

Responsabil 

Comisie  

Curriculum 

Supuran Orhidea   

 

Educatoarele 

 

 

Ian-

mai 

2021 

Prezentarea si 

analizarea lor 

in cadrul 

intrunirilor 

membrilor 

comisiei 

Adeverinţe de 

participare, 

Certificate  
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7. Asigurarea logisticii 

pentru cunoaşterea şi 

realizarea Ofertei 

educaţionale în anul 

şcolar următor 

 

Propuneri din partea 

cadrelor didactice 

privind Oferta 

educaţională pentru anul 

şcolar 2022- 2023 

Oferta 

educaţională 

2022-2023 

Director 

Șuta Doina 

 

Responsabil 

Comisie  

Curriculum 

Supuran Orhidea   

 

Martie

-mai 

2022 

Oferta 

educaţională 

2020-2021 

8. Cunoaşterea 

modului de 

implementarea a 

noului curriculum în 

grădiniţă, evaluarea 

rezultatelor 

Întocmirea Raportului 

anual al Comisiei pentru 

Curriculum pentru anul 

şcolar 2021-2022 

Raport asupra 

activităţii comisiei 

pentru curriculum 

Comisia pentru 

curriculum 

 

Responsabil 

Comisie 

Curriculum 

Supuran Orhidea  

 

Iunie 

2022 

Raport anual 

 

 

 

Director,                                                                                               Responsabil Comisie Curriculum, 

                                                                            

Prof. Șuta Doina                                                                                    Prof.Supuran Orhidea 


