Școala Gimnazială ”Grigore Silași” Beclean
Structura GPN ”1 Iunie” Beclean

Planul managerial al comisiei metodice
educatoare - gradinite cu program normalpentru anul şcolar 2012-2013

OBIECTIVE:
- asigurarea cadrului optim de desfasurare a activitatilor din cadrul CM;
- stabilirea modului de participare a membrilor comisiei la sustinerea activitatilor;
- asigurarea circulatiei informatiei;
- mentinerea in actualitatea stiintifica si psihopedagogica a educatoarelor, pentru formarea unor
competente profesionale solicitate de nevoia schimbarii calitative a procesului educativ desfasurat cu
prescolarii;
- diversificarea metodelor si procedeelor didactice, diversificarea formelor de activitate si a
formelor de organizare a colectivului de copii;
- promovarea si incurajarea originalitatii si creativitatii educatoarelor;
- imbunatatirea si modernizarea bazei didactice materiale a fiecarei educatoare si a unitatii;
- cresterea calitativa a bunelor practici didactice privind aplicarea curriculumului pentru
invatamantul prescolar centrat pe copil prin aplicarea metodologiilor moderne in armonie formativa cu
cele traditionale.

FORME DE REALIZARE ABORDATE :
- atelierul practic, pentru exersarea abilitatilor si procedeelor creative;
- lucrul in grup, pentru elaborarea de proiecte didactice si materiale suport personalizate necesare
actului didactic eficient;
- dezbaterea tematica, insotita de material pe suport electronic, auxiliare didactice create de
educatoare sau aparitii editoriale in specialitate;
- activitate didactica, cu centrarea pe dezvoltarea aspectelor pozitive de buna practica didactica a
aplicarii curriculumului in sens creativ si modernizat;

- discutiile, pentru transferul de informatii asupra continuturilor teoretice si practice abordate;
- exercitiile practice, pentru activitatea creativa de atelier si lucrul in grup.

RESURSE FOLOSITE:
- planificarea activitatilor esalonate anual;
- suportul informational necesar multiplicat;
- aparatura necesara fiecarui tip de activitate;
- auxiliarele prezentate.

EVALUAREA ACTIVITATII
- portofoliul responsabilului CM ( procese verbale, materiale prezentate, albume foto etc);
- raportul de autoevaluare al educatoarelor;
- asistentele le grupa – director
- raportul de evaluare semestriala si anuala a activitatii CM.
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