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Raport de activitate a Comisiei Metodice a 

educatoarelor de la G.P.P. ”Albă ca Zăpada” pe 
semestrul II. anul școlar 

2016-2017 
    

 Continuând activitatea cu aceeași seriozitate și responsabilitate care ne 
caracterizează respectând temele de interes propuse de ISJBN pentru anul 
școlar 2016-2017 activitatea comisiei metodice s-a desfășurat lunar, constând 
într-o activitate demonstrativă completată de un suport teoretic. 
 În semestrul II  activitatea comisiei metodice a educatoarelor de la 
program prelungit s-a desfășurat respectând graficul propus și aprobat de 
către toate educatoarele. Pentru a nu perturba procesul instructiv educativ de 
la grupă s-a ținut cont de planificarea din semestrul I. astfel încât la activitate 
au participat doar educatoarele din tura a-II-a (după masă). Fiecare 
educatoare care a susținut lecția a întocmit un proiect de activitate de manieră 
integrată pentru o zi. Responsabila comisiei metodice împreună cu colegele 
care au asistat la lecții au completat Fișe de observații conform setului de 
instrumente pentru învățământ preșcolar. 
 Ca și în primul semestru obiectivele propuse în cadrul activităților 
comisiei metodice au fost urmărite de-a lungul întregului semestru. Aș 
enumera cele mai importante: 

• Îmbogățirea experienței didactice 
• Dezvoltarea capacității de valorizare maximă a potențialului propriu 
• Cultivarea interesului pentru cercetare și experimentare 
• Dezvoltarea capacității de a relaționa 



• Cultivarea relațiilor: educatoare – copil 
  copil – copil 
  educatoare – educatoare 
  grădiniță – familie 
  grădiniță – comunitate 

• Asigurarea pregătirii copiilor conform programei preșcolare 
• Pregătirea științifică și metodică individuală a educatoarelor 
• Îmbogățirea bazei didactice 

 Activitatea la nivelul Comisiei metodice s-a desfășurat în ultima joi a 
lunii între orele 10 – 13. 
 
Luna februarie 2017 
Lecție demonstrativă – grupa mare ed. Purcea Miuța. Referat ”Învățarea ca 
activitate situat între câștig și risipire” – ed. Rusu Dorina 
 
Luna martie 2017 
Lecție demonstrativă – grupa mijlocie ed. Pop Angela. Referat ”Lupta cu 
timpul este o luptă pentru calitatea vieții” - ed. Costin Gabriela 
 
Luna aprilie 2017 
Lecție demonstrativă – grupa mică ed. Iuănuțiu Narcisa. Referat 
”Dezvoltarea socioemoțională a copiilor preșcolari” - ed. Șinteregan Laura 
 
Luna mai 2017 
Lecție demonstrativă – grupa mică secția maghiară ed. Szántó Katalin. 
Referat ”Diversitatea culturală în activitățile cu preșcolarii” - Săplăcan 
Szilágyi Andrea. 
 
Luna iunie 2017 
Lecție demonstrativă – grupa mijlocie ”B” ed. Lorincz Lidia. Referat 
”Învățarea colaborativă” - ed. Chiorean Maria. 
  
 Tot în cadrul comisiei metodice a educatoarelor s-a stabilit programul 
activităților extracurriculare ”Să știi mai multe, să fii mai bun” derulat în 
perioada 15-19 mai 2017. 
 În ceea ce privește perfecționarea cadrelor didactice cele două 



educatoare Hognogi Ionela și Șinteregan Laura au promovat cu note peste 8 
examenul de definitivat. Educatoarele au participat la numeroase cursuri de 
formare continuă obținând adeverințe, diplome și credite. 
 Concursurile naționale și județene de creație artistico-plastice au fost de 
asemenea un punct de atracție pentru educatoare și copii. Astfel copiii au 
participat sub directa îndrumare a educatoarelor la diferite secțiuni cu creații 
proprii fiind răsplătiți cu premii și diplome. 
Amintim Concursul  ”Paștele în ochi de copil” organizat de GPN Slatina. 
Târgul de Mărțișoare – organizat de Școala Gimnazială nr. 7 Galați. 
 Majoritatea educatoarelor au continuat activitățile încheiate în 
parteneriat cu Biserica, Poliția, Rorec, sau alte instituții. Ne putem declara 
mulțumite de activitatea educatoarelor de la programul prelungit care deși 
sunt în trei locații diferite au știut să răspundă cu promtitudine ori de câte ori 
au fost solicitate achitându-se cu profesionalism de sarcinile care le-au avut 
în cadrul comisiei metodice. 
Puncte tari: 

• Profesionalismul și dăruirea fiecărei educatoare 
• Creativitatea care ne caracterizează având în vedere baza materială 

sărăcăcioasă 
• Dorința competitivă care exista între noi 
• Interesul pentru tot ceea ce este nou 

Puncte slabe: 
• Lipsa unei baze materiale moderne la nivelul de GPP 
• Fucționarea grupelor cu efective mari 
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