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Planul managerial al comisiei curriculare:
pentru anul şcolar 2020 - 2021

DENUMIREA
ACTIVITATII

OBIECTIVE

SCOPUL ACTIVITĂŢI

1.
-Planificarea şi proiectarea Modalitati de proiectare anuala,saptamanala
Influenta neurostiintelor activităţii
comisiei si didactica.
asupra educatiei timurii curriculare a educatoarelor

2.
Contexte
si
instrumente
pentru
dezvoltarea
gandirii
laterale
la
copilul
prescolar

PERIOADA

Septembrie 2020

-Implementarea la nivelul
comisiei a întregului demers Derularea activităţilor la nivelul comisiei
Conform
planificat
curriculare: activităţi
demonstrative,
graficului
dezbateri, prezentări power point, referate
-Oferta
educaţională, etc.
planificarea şi proiectarea
individuală
Octombrie 2020
Verificarea documentelor şi Organizarea şi proiectarea activităţii
a procesului instructiv – didactice:
educativ,
de predare/ - studierea curriculumului;
evaluare
- planificarea tematică anuală în mod
personalizat, în concordanță cu nivelul de
dezvoltare al copiilor;
- programa şi planificarea pentru curriculum
la decizia şcolii
-Stabilirea
nivelului
de Observarea permanentă a copiilor și Intrunire pentru
atingere, de către copii, a consemnarea datelor în caietul de observații dezvoltarea unei
standardelor
educaţionale, Evaluarea iniţială, sumativă, finală dar şi idei noi
specifice fişei de progres
continuă, cu itemi şi fişe de evaluare
cuncepute
de
fiecare
educatoare,
corespunzătoare nivelului individual de
dezvoltare și cel al grupei

COORDONATOR
SI
PROPUNATOR
Responsabilul
comisiei curriculare

Responsabilul
comisiei curriculare
Educatoarele

Responsabilul
comisiei curriculare
Educatoarele

Toare educatoarele

Tratarea diferenţiată, respectarea ritmului
propriu de dezvoltare. Utilizarea datelor
-Evaluarea
continuă
a evaluării în completarea fișei de progres
educatoarelor prin acţiuni Activități care să conducă la realizarea
Permanent
organizate
în
grădiniţă indicatorilor din fișa de evaluare a
/şcoală
educatoarei
Activități demonstrative, întâlniri în cadrul
cărora este monitorizată relaţia educatoarecopil, educatoare-familie, copil-copil.
3. Modalitati de
-Asigurarea educaţiei de
Organizarea activitatilor de tip online cu Intrunire de lucru
comunicare si invatare
calitate şi a finalităţilor
participarea tuturor educatoarelor.
metodica online
online in invatamantul
învăţământului preşcolar
prescolar
Desfasurarea
activităţilor
instructiv
-Asigurarea participării
a educative utilizând mijloace şi metode Intrunire de lucru
copiilor
la
toate interactive;
metodica online
activităţile,prin modul de
proiectare a acestora online
Şedinţe, întâlniri online, individuale și de
grup cu aceștia, solicitarea lor în pregătirea
-Dezvoltarea
colaborării şi derularea unor activităţi.
Conform
gradiniţă-familie, implicare
planificării/ la
părinţi
în
activităţi Activităţi curriculare și extracurriculare care cererea părinților
curriculare,extracurriculare
să vizeze educaţia pentru sănătate, educaţia
civică, ecologică, educaţia rutieră.
-Consolidarea unui set de
valori, care să determine
conduite favorabile unui stil
de viaţă sănătos mintal,
emoţional şi socio-moral
4.Platforma Classrom, Asigurarea condiţiilor Pregatirea unor materiale didactice de catre Intrunire de lucru
practici si experiente de necesare pentru diseminarea fiecare educatoare in parte
online
invatare in gradinita
bunelor practici

Toate educatoarele

Toate educatoarele

Toate educatoarele

Toate educatoarele

Membrii comisiei
Responsabilul
comisiei curriculare
Toate educatoarele

5.Invatarea ca act situat - Cunoasterea conceptului si Şedinţe, întâlniri online, individuale și de Intrunire de lucru
intre castig si risipire... a principiilor de baza pana la grup cu aceștia, solicitarea lor în pregătirea online
impartasirea bunelor practici, şi derularea unor activităţi.
pasi spre o invatare autentica.

Responsabilul
comisiei curriculare
Toate educatoarele

6.Analiza semastrului I
”A sosit iarna”

Analiza semestrului I a Sedinta de informare online
anului scolar 2020-2021
- Modalități de concepere și
organizare a activităților în
gradinita.

Intrunire de lucru Toate educatoarele
online

7.Dezbateri,metodologii
înscriere
clasa
pregătitoare 2021 –
2022
Activități din cadrul
Proiectului ”Citeste-mi
100 de povești” în
colaborare cu Asociația
Ovidiu Ro

-Informare și prezentare a Sedinta de informare .
metodologiei înscriere clasa
pregătitoare 2021 – 2022

Intrunire de lucru Toate educatoarele
online

8.„Martisoare
mama!”

-Dezbaterea proiectului.

pentru -Realizarea de activitati Intrunire de lucru pentru dezvoltarea unor Intrunire de lucru .
dedicate zilei de 8 Martie pe idei noi.
grupe.

Toate educatoarele

9.Invitatie la Creatie!
- Organizarea concursului Activitate metodica cu discutii si sugestii.
Organizarea
Scoala judetean cu participarea
Altfel!
copiilor prescolari realizat pe
ateliere de lucru

Intrunire de lucru.

Toate educatoarele.

-Organizarea si desfasurarea - întrunire pentru dezvoltarea unei noi idei
programului „Scoala Altfel”

Intrunire de lucru.

Toate educatoarele.

10.Porti deschise Gradi Organizarea porților deschise
9!
ale grădiniței noastre – film
Ziua Familiei!
online
- Organizarea unei activități
de tip outdoor cu participarea
tuturor
educatoarelor
și
copiilor
Sedinta de informare.

Intrunire de lucru.

Toate educatoarele

11.Ziua copilului!
Activități cu participarea
Analiza
activitatii tuturor
educatoarelor,
anuale
copiilor din toate grupele
-Prezentarea
proiectelor
desfășurate pe parcursul
anului scolar în curs și
analiza activitatii didactice
pe ambele semestre.
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