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Raport de activitate a
Comisiei Metodice a educatoarelor de la Grădinița cu Program Prelungit „ Albă ca Zăpada ”
Semestrul I, an școlar 2013-2014

La nivelul grădiniței Albă ca Zăpada activitatea Comisiei Metodice a educatoarelor s-a desfășurat conform graficului propus
și aprobat de către toate educatoarele de la programul prelungit. Activitățile s-au desfășurat lunar ținându-se cont de noutățile
propuse de Inspectoratul Școlar Județean și de inspectorul de specialitate prof. Clapou Crina.
Astfel în luna octombrie 2013, s-a realizat planificarea activității metodice pentru anul școlar 2013-2014. Tot atunci în cadrul
ședinței Comisiei Metodice s-a lansat proiectul național ” Curcubeul schimbării ” la nivelul Grădiniței cu Program Prelungit
“ Albă ca Zăpada “.
În luna noiembrie am asistat la o lecție demonstrativă susținută de educatoarea Pop Angela de la grupa mare. Activitatea
integrată avea tema “ E mare sărbătoare „ . În cadrul aceleași activități educatoarea Strungaru Valeria a prezentat referatul cu
titlul „ Instruirea în societatea cunoașterii – Educația viitorului ”. Toate educatoarele de la programul prelungit ( tura II ) au
participat la activitățile.

Luna decembrie a fost una mai bogată în activități. Fiecare educatoare a pregătit serbarea de Crăciun la grupele pe care le-au
condus, prezentând programele artistice specifice vârstei. Am asistat la o activitate demonstrativă susținută de educatoarea Șinar
Violeta Cristina la grupa mică „ A „ . Activitatea integrată a avut tema „ Omul de zăpadă „ . Suportul teoretic a constat într-un
referat cu tema “ Activități de tip outdoor în grădiniță “ susținut de educatoarea Șinar Violeta Cristina.
În luna ianuarie responsabila Comisiei Metodice doamna educ. Vîrtic Ecaterina a prezentet rezultatele evaluării inițiale și la
sfârșitul semestrului I.
Am asistat la o lecție demonstrativă la grupa mică, educ. Dobrican Maria cu tema “ Pisica “ – act. integrată. Referatul a fost
ținut de educ. Salac Maria având titlul “ Educația pentru schimbare ” .
Graficul activităților fiind deja stabilit urmează ca în semestrul al II-lea să ne continuăm activitatea cu același responsabilitate
și seriozitate care ne caracterizează, respectând temele de interes propuse de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud pentru
anul școlar 2013-2014 după cum urmează :
1. Activități de tip outdoor – posibilități și modalități de organizare cu preșcolarii.
2. Educația pentru schimbare și valențele ei în societatea cunoașterii.
3. Dezvoltarea socio – emoțională a copiilor preșcolari și implicațiile ei în îmbunătățirea vieții sociale și profesionale a
părinților și cadrelor didactice.
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