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     În semestrul I activitatea Comisiei Metodice a 
educatoarelor de la program prelungit s-a desfașurat 
conform graficului propus și aprobat de către toate cadrele 
didactice , în ședința din 7.10.2014 

     Pentru a oferi un cadru propice valorificării experienței 
fiecărui cadru didactic , comisia metodică și-a desfașurat 
activitatea lunar dupa urmatoarele obiective propuse : 

   1.Cunoașterea și aplicarea corectă a programei instructiv –
educative din grădinița  

  2.Pregătirea științifică și metodică individuală a 
educatoarelor. 

  3.Asigurarea pregătirii copiilor , conform programei 
preșcolare  

  4.Îmbogățirea bazei didactice  

  5.Măsuri organizatorice  



        Pentru derularea procesului instructiv educativ în 
condiții optime s-a ținut cont în primul rand de respectarea 
graficului activitaților programate pe semestrul I.Lunar s-a 
desfășurat o activitate demonstrativă , susținută conform 
graficului și un referat cu temele propuse de I.S.J.pentru 
învătământul preșcolar dupa cum urmează. 

 1 Activități de tip outdor o altă modalitate de parcurgere a 
curriculumului școlar sau o modalitate prin care să vizăm 
starea de bine a copilului. 

2.Principii și tehnici promovate de noul concept Vizibile 
learning  

  Lecțiile demonstrative au fost însoțite de proiecte de 
activitate bine întocmite în concordanța cu tema aleasă . 

 În luna octombrie  

Dezbatere cu tema ,,Evaluarea inițială,,punct de pornire în 
actul educativ-edVîrtic Ecaterina  

În luna noiembrie  

Activitate demonstrativă :Grupa mare -,,Jurnal de toamna ,, 
ed.Lorincz Lidia  

Referat ,Activități de tip outdor ed.Szanto Katalin –secția 
maghiară  

În luna decembrie  

Activitate demonstrativă :Grupa mijlocie-,,Bradul,, 
ed.Dobrican Maria  

Referat, Activități de tip outdor ed.Purcea Miuța –grupa 
mijlocie  

În luna ianuarie  

Activitate demonstrativă :Grupa mijlocie,,Castelul Zânei Iarna 
,,ed.Marian Corina 



Referat , Noul concept vizibile learning ed.Costin Gabriela –
grupa mică. 

      În acest semestru s-a observant o mai bună implicare a 
educatoarelor în ceea ce privește ,formarea profesională 
continuă și participarea mai activă la diferite concursuri 
.Doua educatoare au susținut lecții demonstrative pentru 
înscrierea la gradele didactice I-II (Pop Sanda , Sfechiș Florica 
).În luna decembrie un numar de 11 educatoare au participat 
la cursul de ,,Mediator Școlar,, organizat de Asociația Karuna  
și CCD totalizând un numar de 105 ore de studiu. 

     Concursurile la care au participat educatoarele de la 
G.PP.Albă-ca-Zăpada cu lucrari artistico-plastice realizate de 
copii au fost :,,Culorile toamnei ,,G.PP.Zalău ,,Carnavalul 
toamnei Europene din cadrul proiectului multilateral 
Comenius , ,,Curcubeul toamnei G.PP.Jitia Vâlcea , ,,Leagănul 
lui Isus,, G.PN Salva ,  ,, Felicitări de Crăciun ,,Christmas Cards 
,,din cadrul proiectului multilateral Comenius . 

La toate concursurile copiii au primit diplome la fel și 
educatoarele. 

Analiza Swot 

 
Puncte tari:  

-Actvitățile au fost bine concepute , proiectate și clar 
organizate , respectând standardele de proiectare eficientă . 

-Mediul educațional potrivit nivelelor de vârstă , bine 
organizat pornind de la așezarea mobilierului , material 
didactic bine ales , iar materialele expuse în sala de grupă au 
avut un sens pentru procesul de învățare în care a fost 
angajat copilul prin joc . 



-Toate materialele au fost  așezate la nivelul copiilor , sunt 
vizibile și au fost realizate cu ajutorul sau în prezența lor . 

-Educatoarele sunt bune profesioniste și mereu preocupate 
pentru ceea ce este nou . 

 

Puncte slabe: 

-Amplasarea grupelor de program prelungit în trei locații 
diferite împiedică întrunirea tuturor educatoarelor la 
activitățile demonstrative  

-Lipsa unui spațiu destinat activităților de miscare (sala de 
sport ) atât de importante în dezvoltarea fizică a copilului  

-Baza materială din dotare fiind sărăcăcioasă duce la 
improvizații facute de educatoare de multe ori pe bani 
proprii 

-Jucăriile din gradiniță sunt deteriorate și cele existente au 
fost aduse de parinți , ele nefiind suficiente pentru numarul 
mare de copii. 

-Numarul mare de copii existenți într-o grupă îngreunează 
buna desfășurare a activității instructiv-educative  

                                                             

Resp. Comisie Metodică  

             prof.înv.preșc.Vîrtic Ecaterina 

 

  

 

 

 


