Şcoala Gimnazială Grigore Silaşi , Structura GPP Albă –ca Zapada Beclean

PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI METODICE PE UNITATE
SEMESTRUL I
AN SCOLAR 2012/2013

ARGUMENT
Activităţile de perfecţionare din grădiniţă trebuie să furnizeze sprijin teoretic şi practic şi să mobilizeze întregul colectiv la lucru
pentru integrare în activitatea didactică, pentru adaptare la cerinţele actulale, pentru depăşirea proximei dezvoltări în ceea ce priveşte
competenţa profesională.
Dezvoltarea profesională este de calitate dacă:
 are ca scop îmbunătăţirea procesului de învăţământ;
 ajută cadrele didactice să răspundă eficient nevoilor copiilor cu diferite ritmuri de învăţare;
 este riguroasă, susţinută şi are în vedere o îmbunătăţire care să reziste în timp;
 este îndreptată către dezvoltarea intelectuală a cadrului didactic;
 este proiectată şi condusă de cadrele didactice, se bazează pe cele mai bune forme şi principii de învăţare pentru adulţi, implică
luarea deciziilor în colectiv;
 răspunde în mod echilibrat atât nevoilor personale cât şi nevoilor grădiniţei;
 se bazează pe utilizarea tehnicilor moderne;
 conduce la schimbarea mentalităţii în sensul calităţii şi competiţiei.

Nr.
crt.

1.

Domeniul/
standard/
competenţe
profesionale

Proiectare

Obiectiv specific

Dobândirea de
noi competenţe
profesionale în
acord cu
standardele
profesionale şi
cerinţele
programei
instructiveducative

Activităţi
propuse/tema

1.Planificarea şi
Organizarea
activităţii comisiei
metodice pentru
semestrul I an
şcolar 2012/ 2013

Resurse

U

M

Indicatori de
performanţă

T

Modalităţi de
evaluare

- Participarea cadrelor
didactice în proporţie
Sondaj de
de 100%
opinie
- Numărul
propunerilor,
sugestiilor pentru
întocmirea
tematicii/planului
managerial
- Creşterea calităţii
activităţii instructiveducative

Cadrele
didactice din
unitate.

Calculator

28.09.
2012

Cadrele
didactice din
unitate

-calculator
-videoproiector

05.10. - Participarea cadrelor Studii de caz
2012 didactice în proporţie

2. Distribuirea
sarcinilor în cadrul
comisiei metodice
pentru semestrul I.
3.Întocmirea
graficului de
activităţi al
comisiei metodice

2.

Prezentarea
planului
managerial
întocmit de
responsabila de
comisie metodică
şi completarea lui
cu propunerile
colegelor de la cele
trei unităţi
preşcolare.

Proiectare

Îmbunătăţirea
competenţelor
profesionale

Consultarea de
materiale de
specialitate

de 100%

Autoevaluare

- Creşterea
competenţelor
profesioanale de
proiectare.

- Creşterea calităţii
activităţii didactice
prin dobândirea de

Sondaj de
opinie

noi informaţii privind
teoria şi practica
didactică.

Discuţii referitoare
la completarea
Caietului
educatoarei
3.

Competenţe
profesionale/
Standarde
profesionale

4.

Organizarea
învăţării –
Evaluarea
iniţială

Pregătirea
materialelor pentru
CEAC

Îmbunătăţirea
procesului de
evaluare
predictivă pe
grupe de vârstă;
-Analiza
evaluării iniţiale
desfăşurată în
perioada 1728.09.2012;
-stabilirea şi
cunoaşterea
importanţei
evaluării
individuale în
planificarea
activităţilor
instructiveducative

Cadrele
didactice din
unitate

Dezbateri privind
Cadrele
importanţa
didactice din
evaluării predictive unitate
la început de an
şcolar;
-Schimb de
experientă la nivel
de comisie
metodică
Precizări teoretice
şi exemplificări pe
fişe de lucru
privind
problematica
abordată
-dezbateri, discuţii

− calculator
-videoproiector
- CD

12.10.
2012

- Participarea cadrelor Studii de caz
didactice în proporţie
de 100%
-100 % dintre cadrele
didactice participante Grupuri de
pregătesc materialele lucru
necesare pentru
CEAC

-mape cu
diverse
materiale şi
fişe utilizate în
cadrul
evaluării
iniţiale

09.10.
2012

- Participarea cadrelor
didactice în proporţie
de 100%
- 100% dintre cadrele
didactice din unitate
prezintă mape cu
diverse materiale şi
fişe utilizate în cadrul
evaluării iniţiale

Monitorizarea
rezultatelor
evaluării
iniţiale

5.

Dezvoltare
profesională

Îmbunătăţirea
competenţelor
profesionale
Cunoaşterea
conţinutului
Scrisorii
metodice pentru
învăţământul
preşcolar an
scolar 20122013”

Consultarea de
materiale de
specialitate

Cadrele
didactice din
unitate.

- Scrisoarea
metodicăformulare pt.
toate cadrele
didactice

02.11.
2012

- Participarea cadrelor Sondaj de
didactice în proporţie opinie
de 100%
- Creşterea calităţii
activităţii didactice
prin dobândirea de
noi informaţii privind
teoria şi practica
didactică.

Cadrele
didactice din
unitate.

-calculator
-videoproiector
- CD
- diverse
materiale

09.11.
2012

- Participarea cadrelor
didactice în proporţie Sondaj de
de 100%
opinie
- Cadrele didactice
Chestionar
prezente au participat
la activităţi metodice
de la nivelul
localităţii, al judeţului
sau de la nivel
naţional
- Creşterea calităţii
activităţii didactice
prin dobândirea de
noi informaţii privind
teoria şi practica
didactică.

Cadrele
didactice din
unitate.

- diverse
materiale
- chestionare

16.11.
2012

- Participarea cadrelor
didactice în proporţie Sondaj de
de 100%
opinie

Dezbatere pe
marginea
continutului
scrisorii metodice .

6.

Dezvoltare
profesională

Valorificarea
Dezbatere
rezultatelor
Masă rotundă
participării
cadrelor
didactice la
activităţile
metodice de la
nivelul localităţii,
al judeţului sau
de la nivel
naţional, în
activitatea
curentă și în
dezvoltarea
profesională

7.

Dezvoltare
profesională

Familiarizarea
cadrelor
didactice cu

-propunerea unor
teme pentru
săptămâna “Şcoala

8.

9

10

- 100 % dintre cadrele Grupuri de
didactice participante lucru
sunt familiarizate cu
precizările referitoare
la activităţile din
săptămâna “Şcoala
altfel”

precizările
referitoare la
activităţile din
săptămâna
„Şcoala altfel”

altfel”

Dezvoltare
profesională

Îmbunătăţirea
performanţelor
profesionale.

Selectarea şi
îmbunătăţirea
materialelor pentru
concursuri
nationale si
judetene

Cadrele
didactice din
unitate

- materiale
diverse

23.11.
2012

-100% dintre cadrele
didactice din unitate
participă la activitate
şi contribuie cu
materiale la
concursuri nationale
si judetene ”

Dezvoltare
profesională

Familiarizarea
cadrelor
didactice cu
noţiuni teoretice
referitoare la
“Dezvoltarea
abilităţilor socioemoţionale la
copiii cu vârste
între 2-6 ani”.

Prezentare de
referate PPS

Cadrele
didactice din
unitate.

-calculator
-videoproiector
- CD
- diverse
materiale

07.12.
2012

-100% dintre cadrele Studii de caz
didactice din unitate
participă la activitate
- 100 % dintre cadrele
didactice participante
sunt familiarizate cu
noţiuni referitoare la
“Dezvoltarea
abilităţilor socioemoţionale la copiii
cu vârste între 2-6
ani”.

Cadrele
didactice din
unitate.

-calculator
- materiale
diverse

14.12.
2012

- 100 % dintre cadrele
didactice participante
sunt familiarizate cu
noțiuni referitoare la
“Colaborarea cu
părinţii în timpul
derulării unor
Proiecte

Parteneriatul
cu familia
–Colaborarea
cu părinţii în
timpul
derulării unor
Proiecte
educaţionale

Exemple de bună
practică
Dezbatere

Prezentare de
Utilizarea unor
metode informale referate PPS
şi formale de
Dezbatere
comunicare cu
toţi părinţii
pentru o mai
mare implicare a
acestora în cadrul

Grupuri de
lucru
Cooperarea
Monitorizarea
rezultatelor
activităţii

Studii de caz
Chestionare de
satisfacţie

Grupuri de
lucru

educaţionale”
-100% dintre cadrele
didactice din unitate
participă la activitate
- Utilizează metode
informale şi formale
de comunicare cu toţi
părinţii pentru o mai
mare implicare a
acestora în cadrul
derulării unor
Proiecte educaţionale,
desfăşurate atât la
nivel de grupă cât şi
la nivel de unitate;
- Furnizează
părinţilor informaţii
referitoare la
Proiectele
educaţionale,exemple
de bune practici.

derulării unor
Proiecte
educaţionale,
desfăşurate atât
la nivel de grupă
cât şi la nivel de
unitate

11

Concepţia
despre copil
şi educaţie
timpurie ,
integrarea
serviciilor de
educatie si
ingrijire in
unitatile de
educatie
timpurie
/anteprescola
ra

Familiarizarea cu
noţiuni despre
educatia timpurie
, integrarea
serviicilor de
educatie si
ingrijire in
unitatile de
educatie
timpurie/
anteprescolara

Dezbatere
Prezentări PPS

Cadrele
didactice din
unitate

- calculator
− CD
-videoproiector
- chestionare

21.12.
2012

- Participarea cadrelor
didactice în proporţie
de 100%
- 100 % dintre cadrele
didactice participante
sunt familiarizate cu
noţiuni referitoare la
Integrarea serviicilor
de educatie timpurie /
anteprescolara

RESPONSABIL: Vîrtic Ecaterina

Studii de caz pe
text
Chestionare de
satisfacţie

Grupuri de
lucru

