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Raport de activitate
Comisia metodică a educatoarelor de la
G.P.P. „ Albă ca Zăpada ”
pe semestrul II.
an școlar 2015/2016
Continuând activitatea metodică cu aceeași seriozitate și responsabilitate care ne
caracterizează, respectând temele de interes propuse de ISJBN pentru anul școlar 2015-2016,
activitatea comisiei metodice s-a desfășurat lunar constând într-o activitate demonstrativă
completată de un suport teoretic. Activitatea s-a desfășurat conform graficului propus și aprobat în
ședința din 8.10.2015.
Educatoarele care au susținut lecții demonstrative au întocmit proiecte de activitate de
manieră integrată pentru o zi, iar educatoarele care au asistat la lecții și responsabila comisiei
metodice au completat Fișe de observații conform setului de instrumente pentru învățământul
preșcolar.
Pentru a oferi un cadru propice valorificării experienței fiecărui cadru didactic comisia
metodică și-a desfășurat activitatea după următoarele obiective propuse:
1. Asigurarea pregătirii copiilor conform programei preșcolare.
2. Cunoașterea și aplicarea corectă a programei instructiv educative din grădiniță
3. Pregătirea științifică și metodică individuală a educatoarelor
4. Îmbogățirea bazei didactice
Activitatea la nivelul Comisiei metodice s-a desfășurat în ultima joi a lunii între orele
11-14.
În luna februarie:
1. Activitate demonstrativă – grupa mică A - Vîrtic Ecaterina
2. Referat “ Educația pentru schimbare și valențele ei în societatea cunoașterii „ Cherhaț Anca
În luna martie:
1. Activitate demonstrativă – grupa mare – Roman Lavinia
2. Referat “ Dezvoltarea culturală în activitățile cu preșcolarii “ – Iuănuțiu Narcisa
În luna aprilie:
1. Activitate demonstrativă – grupa mare - Șinar Cristina
2. Referat „ Educația incluzivă – de la cunoașterea conceptului și a principiilor de bază până la
împărtășirea bunelor practici “ – Marian Corina
În luna mai:
1. Activitate demonstrativă – grupa mică B – Lorincz Lidia

2. Referat „ Educația incluzivă – de la cunoașterea conceptului și a principiilor de bază până la
împărtășirea bunelor practici “ – Sfechiș Florica
În luna mai:
1. Lecție demonstrativă – Salac Maria
2. Referat “ Instrumente de bune practice care sprijină cultivarea dorinței de a învăța la copilul
mic “ – Vîrtic Ecaterina
3. Analiza activității Comisiei metodice în anul 2015-2016 – raport final – Vîrtic Ecaterina
În acest semestru educatoarele au continuat implicarea lor în ce privește formarea profesională
continuă și participarea activă la unele cursuri:
Un număr de 6 educatoare au participat la Concursul regional artistic-plastic ediția a III-a – “
Inimioare pentru mama ” , organizat de G.P.P. Nr. 23 Botoșani, cu lucrări ale copiilor obținând
diplome cu premii.
Un număr de 7 educatoare au participat la concursul național „ Mama o minune din viața mea
„ , organizat de G.P.N. Licurici – Ploiești.
Un număr de 5 educatoare au participat la Concursul național „ Pădurea – Planeta ursuleților ”
cu lucrări ale copiilor.
În luna mai toate educatoarele de la G.P.P. Albă ca Zăpada - secția română, au participat la
Conferința internațională „ Metodologii specifice în alternativele educaționale ” ediția a IV-a
organizat de U.B.B. în parteneriat cu I.S.J.B.N.

Puncte tari
•
•
•
•
•

•

Preocuparea educatoarelor pentru ceea ce este nou și aplicarea în practică cu profesionalism,
respectând standardele de proiectare eficientă.
Flexibilitatea și creativitatea în abordarea situațiilor didactice
Folosirea mijloacelor audio-vizuale moderne în diferite momente ale lecției
Activitatea centrată pe copii ( scopul educației este acela de a obține cât mai multe
informații de la preșcolari, un proces de învățare lejeră )
Mediul educațional potrivit nivelelor de vârstă bine organizat pornind de la aranjarea
mobilierului, materialului didactic bine alese, iar materialele expuse în sala de grupă au avut
un sens pentru procesul de învățare în care a fost angajat copilul prin joc.
Îmbunătățirea puterii de înțelegere a copilului și cultivarea dorinței acestuia de a învăța

Puncte slabe
•
•
•

Amplasarea G.P.P. în trei locații diferite, împiedică întrunirea tuturor educatoarelor la
activitățile demonstrative
Lipsa bazei materiale, duce la improvizații făcute de educatoare de multe ori pe banii proprii
Lipsa jucăriilor atât de necesare deoarece totul se învață prin joc - cele existente fiind aduse
de către părinți.
Responsabil comisie metodică
Profesor învățământ preșcolar
Vîrtic Ecaterina

Calendarul activităților din cadrul
Comisiei metodice
An școlar 2016/2017

Semestrul I
Octombrie - Ședință de analiza a activității metodice
Noiembrie - Lecție demonstrativă, referat – Hognogi Ionela, Vîrtic Ecaterina
Decembrie - Lecție demonstrativă, referat - Șinar Cristina, Marian Corina
Ianuarie - Lecție demonstrativă, referat – Pop Sanda, Rus Andrea
Februarie - Lecție demonstrativă, referat – Purcea Miuța, Rusu Dorina

PROGRAM MANAGERIAL
AL COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR
ANUL ȘCOLAR 2016-2017
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
1.

2.

Obiectiv general
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.
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.

Obiective de referință
-

-

-

-

-

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

organizate de ISJBN și
CCDBN;
- elaborarea și
dezbaterea, în
echipă, de proiecte
didactice, articole
proprii, în vederea

Termene
Permanent

Semestrial

Lunar

Zilnic

Semestrial

Lunar

Respon
sabili
Toate
educat
oarele

3.

Îmbunătățirea și modernizarea
bazei didactico-materiale a
grădiniței

-

4.

Perfecționarea instrumentelor
de evaluare a rezultatelor
procesului instructiv-educativ

-

-

5.

Realizarea obiectivelor de
îndrumare și control

-

-

DIRECTOR,
Prof. Rus Vasile-Gabriel

editării unei reviste
a unității.
antrenarea
educatoarelor în
confecționarea
materialelor
didactice de
calitate, care să
corespundă
tematicilor
curriculumului.
folosirea unor
metode și procedee
de evaluare
diverse;
consemnarea
rezultatelor
evaluărilor.
promovarea
publicării unor
articole, în reviste
de specialitate;
desfășurarea de
activități practice
model.

Permanent

Toate
educatoarele

Permanent

Toate
educatoarele

Permanent

Responsabil
comisie
metodică

2-3/an
școlar

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ
Prof.înv.preșc. Vîrtic Ecaterina

