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AN ŞCOLAR 2014 – 2015

OBIECTIVE URMĂRITE :

• Dezvoltarea abilităţii de selecţie şi manipulare a
informaţiei ştiinţifice;
• Îmbogăţirea experienţei didactice;
• Cultivarea interesului pentru cercetare şi experimentare;
• Dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a
potenţialului propriu;
• Dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare,
decizie, control, evaluare şi consiliere;
• Dezvoltarea capacităţii empatice, a spiritului metodic şi
al intuiţiei în activitate;
• Dezvoltarea capacităţii de accesibilizare a conţinuturilor
la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor;
• Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona;
• Cultivarea relaţiilor : grădiniţă – familie
educatoare – copil
educatoare – educatoare
copil – copil
grădiniţă – comunitate

PLAN DE MANAGERIAL
AL COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR

Un rol important în rezolvarea problemelor didactice din învăţământul
preşcolar îl are activitatea în cadru organizat a comisiei metodice a educatoarelor
din fiecare unitate de învăţământ. Pentru a oferi un cadru propice valorificării
experienţei fiecărui cadru didactic, comisia metodica îşi desfăşoară activitatea
lunar, după următoarele obiective propuse:
Obiective
Mijloace de realizare
Responsabili
propuse
1
2
3
Toate
1.Studierea Programei instructivI.Cunoaşterea şi
cadrele
educative din grădiniţă.
aplicarea corectă
2.Elaborarea planificării în
a programei
conformitate cu planul de învăţământ şi
instructiv-educative
particularităţile de vârstă
din grădiniţă
3.Analiza periodică a parcurgerii
temelor şi a rezultatelor obţinute
4.Ridicarea continuă a nivelului de
pregătire al copiilor
5.Perfecţionarea conţinutului ştiinţific
şi educativ al activităţilor desfăşurate
cu copiii
6.Tratarea diferenţiată a copiilor prin
activităţi diversificate în scopul
atingerii performanţelor şcolare
7.Evaluarea periodică a nivelului de
pregătire al copiilor
8.Elaborarea şi utilizarea unor fişe de
evaluare a cunoştinţelor dobândite
II.Pregătirea ştiinţifică
şi metodică individuală
a educatoarelor

1.Realizarea unor interasistenţe în
scopul valorificării experienţei
didactice
2.Realizarea unor dezbateri cu
tematică pedagogică
3.Întocmirea corectă a documentelor
şcolare şi juridice
4.Planificarea activităţilor libercreative şi complementare în
conformitate cu domeniul de

cunoaştere şi centrul de interes
corespunzător
5.Întocmirea caietului de observaţii
psiho-pedagogice asupra copiilor
6.Confecţionarea mijloacelor de
învăţământ cât mai eficiente în vederea
obţinerii performanţelor şcolare
7.Procurarea şi studierea revistelor de
specialiatate

Toate
cadrele

III.Asigurarea pregătirii 1.Stimularea intelectuală a copiilor
prin desfăşurarea de activităţi frontale,
copiilor
individuale şi cu grupuri mici
conform programei
2.Activităţi diferenţiate cu copiii
preşcolare şi conform
rămaşi în urmă sau cu probleme
cerinţelor clasei I.
IV.Îmbogăţirea bazei
didactice

1.Realizarea mijloacelor de învăţământ
Toate
necesare activităţilor comune
2.Amenajarea şi pavoazarea sălilor de cadrele
grupă, corespunzător centrului de
interes din săptămâna în curs
3.Realizarea unor mape tematice

V.Măsuri
organizatorice

1.Pregătirea şi participarea la şedinţele
comisiei metodice
2.Întocmirea unor materiale
informative şi prezentarea lor în cadrul Toate
cadrele
şedinţelor comisiei metodice
2.Întocmirea unor materiale
infomative şi prezentarea lor în cadrul
şedinţelor comisiei metodice
3.Pregătirea şi susţinerea activităţilor
cu copiii

Graficul desfăşurării activităţilor Comisiei metodice a
educatoarelor - program prelungit
Semestrul I – an şcolar 2014-2015
DATA
03.10.
2014

07.10.
2014

TEMA ŞI TIPUL
ACTIVITĂŢII
Noutăţi propuse de ISJ BistriţaNăsăud pentru derularea procesului
instuctiv-educativ în condiţii optime
- consfătuire
1. Realizarea planificării activităţii
metodice pentru anul şcolar 20142015

LOCUL DESFĂŞURĂRII
Şcoala
Gimnazială „Liviu
Rebreanu”
Beclean
Grădiniţa cu
Program Prelungit
„Albă ca Zăpada”
Beclean – Aleea
Zorilor, nr. 1

RESPONSABILI
Metodist ISJ
B-N – Prof. dr.
Rodica
Brănişteanu
Resp. Metodic,
Vîrtic
Ecaterina

Cadrele did.
30.10.
2014
27.11.
2014

18.12.
2014

29.01.
2015

2. Evaluarea iniţială – punct de
pornire în actul educativ
- discuţii
„Activităţile de tip outdoor – o altă
modalitate
de
parcurgere
a
curriculumului
şcolar
sau
o
modalitate prin care să vizăm starea
de bine a copilului.” - referat
- lecţie demonstrativă
„Activităţile de tip outdoor – o altă
modalitate
de
parcurgere
a
curriculumului
şcolar
sau
o
modalitate prin care să vizăm starea
de bine a copilului.” - referat
- lecţie demonstrativă
„Principii şi tehnici promovate de
noul concept: Vizible learning.” referat

- lecţie demonstrativă
- masă rotundă, rezultatele
evaluărilor iniţiale şi la sfârşitul
semestrului I

Grădiniţa cu
Program Prelungit Purcea Miuţa
„Albă ca Zăpada”
Beclean – Aleea
Şieului, nr. 6
Lorincz Lidia
Grădiniţa cu
Szanto Katalin
Program Prelungit
„Albă ca Zăpada”
Beclean – Aleea
Şieului, nr. 6
Dobrican
Maria
Grădiniţa cu
Costin
Program Prelungit Gabriela
„Albă ca Zăpada”
Beclean – Aleea
Zorilor, nr. 1
Marian Corina
Vîrtic
Ecaterina

Semestrul II
DATA
26.02.
2015

TEMA ŞI TIPUL
ACTIVITĂŢII
„Principii şi tehnici promovate de
noul concept: Vizible learning.” referat

26.03.
2015

- lecţie demonstrativă
„Relaţia grădiniţa – familie nu poate
produce, singură, copiii de succes” referat

30.04.
2015

- lecţie demonstrativă
„Relaţia grădiniţa – familie nu poate
produce, singură, copiii de succes” referat

28.05.
2015

- lecţie demonstrativă
„Instrumente şi bune practici care
sprijină cultivarea dorinţei de a
învăţa la copilul mic”

- lecţie demonstrativă

18.06.
2015

Instrumente şi bune practici care
sprijină cultivarea dorinţei de a
învăţa la copilul mic
Evaluarea activităţii comisiei
metodice
- evaluarea rezultatelor
preşcolarilor în anul şcolar
2013-2014;
- discuţii;

LOCUL DESRESPONSAFĂŞURĂRII
BILI
Grădiniţa cu
Şinar VioletaProgram Prelungit Cristina
„Albă ca Zăpada”
Beclean – Aleea
Şieului, nr. 6
Rus Andreea
Grădiniţa cu
Pop Sanda
Program Prelungit
„Albă ca Zăpada”
Beclean – Aleea
Şieului, nr. 6
Pop Angela
Grădiniţa cu
Rusu Dorina
Program Prelungit
„Albă ca Zăpada”
Beclean – Aleea
Şieului, nr. 6
Salac Maria
Grădiniţa cu
Cherhaţ AncaProgram Prelungit Iulia
„Albă ca Zăpada”
Beclean – Aleea
Şieului, nr. 6
Iuănuţiu
Narcisa/Sfechiş
Florica
Grădiniţa cu
Vîrtic
Program Prelungit Ecaterina
„Albă ca Zăpada”
Beclean – Aleea
Zorilor, nr. 1
Responsabil
cerc pedagogic
nr. VIII, Şinar
VioletaCristina

Atribuţiile comisiei metodice:
1 - elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de
învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse
materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;
2 - consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării
didactice şi a planificărilor semestriale;
3 - monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă;
4 - organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – lecţii
demonstrative, schimburi de experienţă etc;
5 - menţine permanent contactul cu I.S.J., prin responsabilul de cerc,
informându-se cu privire la noutăţile ce pot apărea;
6 - informează personalul didactic de modificările care apar şi distribuie
fiecărui cadru materiale primite de la ISJ;
7 - elaborează materiale de sinteza pe diferite teme (curriculum, evaluare,
metode şi strategii didactice etc.);
8 - sprijină personalul didactic în activitatea de perfecţionare şi susţinere a
examenelor de grade didactice;
9 - sprijină cadrele aflate la începutul activităţii didactice;
10 - sprijinirea personalului didactic în aplicarea reformei sistemului
educaţional şi în îmbunătăţirea activităţii didactice;

Atribuţiile şefului comisiei metodice:
1- stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice;
2 - evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice;
3 - propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora;
4 - efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare, cu
precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de
învăţământ;
5 - răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de
activitatea profesională a membrilor acesteia;
6 - are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a
efectua asistenţe la orele de curs, în special la stagiari, la cei nou veniţi sau
la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii;
7 - răspunde de modul în care evaluările iniţiale, continue şi finale ale
programelor copiilor reflectă obiectivitate şi rigoare ştiinţifică;
8 - răspunde de dosarele cu fişele de evaluare ale fiecărei grupe.

