
 
 
  
 

 

 
 
 
 

Graficul desfășurării activităților 

Comisiei metodice a educatoarelor – program prelungit 

Semestrul I – an școlar 2016-2017 

 
Data Tema și tipul activității Locul 

desfășurării 

Responsabili 

17.10. 

2016. 

Raport de activitate a Comisiei 
metodice pe semestrul II an școlar 
2015-2016. Prezentarea planului 
managerial pentru anul școlar 2016-
2017. Planificarea activităților 
Comisiei metodice pe semestrul I 
anul școlar 2016-2017. 

GPP Albă ca Zăpada 
Aleea Zorilor 

Responsabil Comisie 
metodică 

Toate educatoarele 

24.11 

2016. 

Lecție demonstrativă “ Români mici 
cu suflet mare” – Grupa mijlocie A   

Activitate integrată 

Referat : „ Lupta cu timpul este o 
luptă pentru calitatea vieții”              
( perspectiva educațională ) 

GPP Albă ca Zăpada 
Aleea Zorilor 

Hognogi Ionela 

Vîrtic Ecaterina 

22.12. 

2016. 

Lecție demonstrativă “ Bradul de 
crăciun ” – Grupa mică 

Referat : „Contexte și instrumente 
pentru dezvoltarea gândirii laterale la 

copilul preșcolar”  

GPP Albă ca Zăpada 
Aleea Zorilor 

Șinar Cristina 

Marian Corina 

25.01. 

2017 

Lecție demonstrativă – Grupa mare 
Activitate integrată 

Referat : “ Cunoașterea de sine ca 
precondiție, cale și scop în educație ”  

GPP Albă ca Zăpada 
Str.Șieului 

Pop Sanda 

Rus Andrea 
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Semestrul  II 
 

Data Tema și tipul activității Locul 

desfășurării 

Responsabili 

23.02. 
2017 

Lecție demonstrativă - Grupa mare                                     
Activitate integrată 

Referat : „Învățarea ca activitate 
situat între câștig și risipire” 

GPP Albă ca Zăpada 
Aleea Zorilor 

Purcea Miuța 
 

Rusu Dorina 

30.03. 
2017 

Lecție demonstrativă - Grupa 
mijlocie                                  

Activitate integrată 

Referat : „Lupta cu timpil este o 
luptă pentru calitatea vieții                 

( perspectiva educațională )” 

GPP Albă ca Zăpada 
Str.Șieului 

Pop Angela 
 

Costin Gabriela 

13.04. 
2017 

Lecție demonstrativă - Grupa mică                                     
Activitate integrată 

Referat : „ Dezvoltarea 
socioemoțională a copiilor 

preșcolari„ 

GPP Albă ca Zăpada 
Str.Șieului 

Iuănuțiu Narcisa 
 

Șinteregan Laura 

25.05. 
2017 

Lecție demonstrativă - Grupa mică                                     
Activitate integrată – secția maghiară 

Referat : „ Diversitatea culturală în 
activitatea cu preșcolarii „ 

GPP Albă ca Zăpada 
Secția maghiară 

Szántó  
Katalin 

 
Balázs Gréta 

15.06. 
2017 

Lecție demonstrativă “  ” - Grupa 
mijlocie B                                   

Activitate integrată  

Referat : „ Învățarea colaborativă„ 
 

Analiza activității Comisiei metodice 

GPP Albă ca Zăpada 
Aleea Zorilor 

Lorincz Lidia 
 

Chiorean Maria 
 
 
 
 

Vîrtic Ecaterina 

 
Activitatea la nivelul CM se va desfășura în ultima joi a lunii, între orele 11-14.                   
Activitatea metodică săptămânală se desfășoară în fiecare zi de joi, din fiecare săptămână, între orele 
12-15. 
Activitatea metodică zilnică ( proiectare, confecționare material didactic, participarea la cursuri de 
formare, participarea la concursuri, sesiuni tematice, simpozioane, studiu individual ) nu se desfășoară 
în unitate, dar se consemnează zilnic în Caietul Educatoarei. 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAM  MANAGERIAL 
AL COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR 

ANUL ȘCOLAR 2016-2017 
 

      Unul din obiectivele majore ale educației este îmbunătățirea puterii de înțelegere a copilului și 
cultivarea dorinței acestuia de a învăța. 
      În acest sens putem spune că există multe metode prin care copii pot învăța ori exersa concepte 
sau deprinderi.Dar, dintre toate, jocurile, activitățile practice și experimentele îi înlesnesc cel mai 
bine copilului contactul cu lumea înconjurătoare și, la vârstele mici, acestea produc acțiuni și reacții 
imediat observabile.  
      Un rol important în rezolvarea problemelor  didactice din învățământul preșcolar îl are 
activitatea în cadru organizat a comisiei metodice a educatoarelor din fiecare unitate de învățământ. 
Pentru  a oferi un cadru propice valorificării experienței fiecărui cadru didactic, comisia metodică 
își desfășoară activitatea lunar, după următoarele obiective propuse: 
 
Nr 
crt 

Obiectiv general Obiective de referință Termene Respon
sabili 

1. Reconstituirea poziției 
structurii „ G.P.P. Albă ca 
Zăpada” în sistemul de 
învățământ bistrițean, prin 
raportarea la standardele de de 
de calitate prestabilite ce se 
referă la indicatorii de bază: 
resurse( materiale, financiare, 
umane ), procesul de 
învățământ, managementul și 
dezvoltarea instituțională, 
relația cu comunitatea locală. 

- evaluarea să 
reflecte însumarea 
punctelor obținute 
de fiecare 
educatoare pentru 
activitățile 
desfășurate zilnic, 
dar și din punctele 
ce reflectă 
dezvoltarea 
profesională 
personală. 

Permanent Toate 
educat
oarele 

2. Menținerea în actualitate ( 
științifică și psihopedagogică) 
a educatoarelor, din structura 
G.P.P. “Albă ca Zăpada”, 
pentru formarea unor 
competențe profesionale 
solicitate de nevoia schimbării 
calitative a procesului 
educative desfășurat cu 
preșcolarii. 

- proiectarea 
activității didactice 
și educative la 
nivelul fiecărei 
grupe ; 

- dezbaterea 
articolelor care vin 
în sprijinul 
educatoarelor ; 

- organizarea 
activității practice, 
de respectare a 
standardelor 
curricumului 
preșcolar; 

- antrenarea tuturor 
educatoarelor la 
acțiunile de 
perfecționare 

Semestrial 
 
 
 
 
 

Lunar 
 
 
 

Zilnic 
 
 
 
 
 
 

Semestrial 

 

 
 
 
  organizate de ISJBN și Lunar  



CCDBN; 
- elaborarea și 

dezbaterea, în 
echipă, de proiecte 
didactice, articole 
proprii, în vederea 
editării unei reviste 
a unității.  

3. Îmbunătățirea și modernizarea 
bazei didactico-materiale a 
grădiniței 

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

Permanent Toate 
educatoarele 

4. Perfecționarea instrumentelor 
de evaluare a rezultatelor 
procesului instructiv-educativ 

- folosirea unor 
metode și procedee 
de evaluare 
diverse; 

- consemnarea 
rezultatelor 
evaluărilor. 

Permanent Toate 
educatoarele 

5. Realizarea obiectivelor de 
îndrumare și control 

- promovarea 
publicării unor 
articole, în reviste 
de specialitate; 

- desfășurarea de 
activități practice 
model. 

 

Permanent 
 
 
 

2-3/an 
școlar 

Responsabil 
comisie 

metodică 

 
DIRECTOR,                                                               RESPONSABIL COMISIE METODICĂ 
Prof. Rus Vasile-Gabriel                                                             Prof.înv.preșc. Vîrtic Ecaterina 
 


