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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 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  

 

 

PROGRAM MANAGERIAL 
AL COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR 

 
Anul şcolar 2018-2019 
 
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. 

 Temele abordate în anii anteriori trebuie să rămană în atenţia cadrelor didactice şi în acest 
an şcolar, ca exemple de practice reuşite şi ca puncte de discuţie şi de reflecţie în cadrul 
activităţilor metodice săptămanale: 
 - Copilul în lumea ştiinţelor sau cum satisfacem curiozităţile şi nevoile de  
învăţare ale copilului în perioada educaţiei timpurii; 
 - Frumosul, armonia, sunetul şi ritmul – ca valori ale artelor, cultivate de  la vârstele 
timpurii; 
 - Stilurile senzoriale şi implicarea lor în învăţare în preşcolaritate; 
 - Tehnici, metode sau strategii complexe utilizate în învățarea experiențială în grădiniță și 
rezultate obținute; 



 - Mişcare, dezvoltare, sănătate prin activităţi specifice cu preşcolarii; 
 - Educaţia copilului în spiritul valorilor naţionale; 
 - Strategii, metode şi demersuri reuşite în formarea părinţilor în spiritul colaborării şi al 
parteneriatului; 
 - Jocul – modalitate de exprimare a eului, de socializare, învățare, educare, dezvoltare. 

Pentru acest an şcolar  tema anuală general   recomandată este:  

Facilitarea accesului la educație pentru toți- Comunități de practică pentru servicii de calitate 
pentru copil și familie. 

 Pentru a oferi un cadru propice valorificării experienţei fiecărui cadru didactic, 

comisia metodica îşi desfăşoară activitatea lunar, după următoarele obiective propuse: 

 

Nr 
crt 
 

Obiectiv general 
 

Obiective de 
referinţă 
 

Termene 
 

Responsabili 
 

 
1. 

 
Reconstituirea 
poziţiei structurii 
G.P.N. 1 IUNIE  
în sistemul de 
învăţământ , prin 
raportarea la 
standardele de 
calitate 
prestabilite ce se 
referă la 
indicatorii de 
bază: resurse 
(materiale, 
financiare, 
umane), procesul 
de învăţământ, 
managementul şi 
dezvoltarea 
instituţională, 
relaţia cu 
comunitatea 
locală. 
 

 
- evaluarea să 
reflecte 
însumarea 
punctelor 
obţinute de 
fiecare 
educatoare 
pentru 
activităţile 
desfăşurate 
zilnic, dar şi din 
punctele ce 
reflectă 
dezvoltarea 
profesională 
personală. 
 

 
Permanent 

 
Toate 
educatoarele 
 
 



 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menţinerea în 
actualitate 
(ştiinţifică şi 
psihopedagogică) 
a educatoarelor, 
din 
structura 
G.P.N„1 
IUNIE”, 
pentru formarea 
unor competenţe 
profesionale 
solicitate de 
nevoia 
schimbării 
calitative a 
procesului 
educativ 
desfăşurat cu 
preşcolarii. 
 

 
- proiectarea 
activităţii 
didactice şi 
educative la 
nivelul fiecărei 
grupe; 
- dezbaterea 
articolelor 
care vin în 
sprijinul 
educatoarelor; 
- organizarea 
activităţii 
practice, de 
respectare 
a standardelor 
curriculumului 
preşcolar; 
- antrenarea 
tuturor 
educatoarelor în 
acţiunile de 
perfecţionare 
organizate de 
ISJBN şi 
CCDBN; 

 
Semestrial 
Lunar 
Zilnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toate 
educatoarele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. 
 
 
 

 
 
Îmbunătăţirea şi 
modernizarea 
bazei 
didactico-
materiale a 
grădiniţei 
  

 
- antrenarea 
educatoarelor în 
confecţionarea 
materialelor 
didactice 
de calitate, care 
să 
corespundă 
tematicilor 
curriculumului. 
 

 
Permanent  
 

 
 Toate 
educatoarele 
 
 
 
 
 
 
 

     



4. 
 

Perfecţionarea 
instrumentelor de 
evaluare 
a rezultatelor 
procesului 
instructiv - 
educativ 
 

- folosirea unor 
metode 
şi procedee de 
evaluare 
diverse; 
- consemnarea 
rezultatelor 
evaluărilor 

Permanent Toate 
educatoarele 
 

 
5. 

 
Realizarea 
obiectivelor de 
îndrumare şi 
control 
 

 
- promovarea 
publicării 
unor articole, în 
reviste 
de specialitate; 
- desfăşurarea de 
activităţi practice 
model. 
 

 
Permanent 
 
1-2/an 
 

 
Responsabil 
Comisie 
Metodică 
 

 
 
DIRECTOR,   
RUS VASILE GABRIEL                                               RESPONSABIL COMISIE METODICĂ 
                                
                                                                                              Reman Ana Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLANIFICAREA ACTIVITATIILOR COMISIEI METODICE G.P.N. “ 1 IUNIE” 
BECLEAN 

AN SCOLAR 2018 - 2019 

 

NR. 

CR
T. 

DATA/ 

LUNA 

TEMA  ACTIVITATII ORGANIZATOR 

1. 13  SEPTEMBRIE Organizarea grupei de educatoare; 

- Intocmirea planificarii; 

- Toate educatoarele 

2. 25 Octombrie -Consfaturi cadre didactice; 

Masa rotunda :” Abordari ale noului 
curriculum” 

Activitate integrata: “Tablou de toamna” 

- Toate educatoarele 
 

- - Toate educatoarele 
 
 
- Pop Aurelia 

 
3. 29  Noiembrie Referat:”Valorificarea valorilor nationale 

in activitatile cu prescolarii” 

Activitate integrata:”Romani mici cu 
inimi mari!” 

- Reman Ana Maria 
 
 
- Bolog Felicia 

4.  13 Decembrie “Dar din dar se face rai!“- (proiect 
educational)  

Actvitati educative pe grupe: “Datini si 
obiceiuri la romani” 

- Toate educatoarele 

5.   Ianuarie Cercul pedagogic al educatoarelor - Toate educatoarele 
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6. 28  Februarie 

 

 

 

 

Referat: ”Parteneriatul gradinita-familie-
comunitate pentru asigurarea unei educatii 
de calitate” 

Activitate integrata: “Vine un zvon de 
primavara” 

 “Martisoare pentru cei dragi”- proiect 
educational 

 

-Liber Brigittta 
 
 
 

- Algeorge Catalina 
 
 
- Toate educatoarele 

7. 28  Martie Referat; “Miscare, dezvoltare, sanatate 
prin activitati specific cu prescolarii” 

Activitate integrata:”Prietenii din padure” 

 
- Miklos Magdalena 
 
- Reman Ana Maria 

8.  Aprilie “ In asteptarea iepurasului” 
“Oua incondeiate” 

- Toate educatoarele 

9.   Mai Cercul pedagogic al educatoarelor  

Referat:”Invatarea activa  prin cooperare” 

- Toate educatoarele 
 

- Pop Aurelia 

10. 13 Iunie “ Lumea minunata a copilariei”- 
concursuri si actiuni dedicate zilei 
copilului 

Evaluarea activitatii comisiei metodice 

- Toate educatoarele 
 
 

- Reman Ana Maria 

  

                                                                                        RESPONSABIL COMISIE METODICĂ 
                                
                                                                                              Reman Ana Maria 
 


