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GRAFICUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII COMISIEI METODICE 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

Semestrul I 
 

 

Nr 

crt 

Tema 

propusă Obiective 
Modalităţi de    

realizare 

Locul 

desfăşurării Data 
Responsabili 

 

 

 

 

 

 

1. 

1. Prezentarea Curriculumului 

pentru educație trimpurie 2019, 

aprobat prin OMEN nr. 

4694/02.08.2019, pentru anul 

școlar 2019-2020. 

2. Elemente de noutate ale 

Curriculumului pentru educație 

timpurie 2019. 

3. Elemente de continuitate între 

vechiul și actualul Curriculum. 

4. Propunerea și votarea 

componenței Consiliului 

Consultativ la nivelul 

învățământului preșcolar pentru 

anul școlar 2019-2020. 

5. Prezentarea proiectelor 

Compatibilizarea documentelor și 

activităților comisiilor metodice cu 

strategiile MEN și județene. 

Includerea în planurile de activități 

ale comisiilor metodice a unor 

activități specifice, în funcție de 

tipul de școală 

 Impactul la grupă al 

competențelor dobândite în cadrul 

programelor de formare continuă 

 Predare-învățare-evaluare 

care susțin calitatea actului didactic 

(adaptări curriculare, personalizarea, 

individualizarea actului didactic, 

dezvoltarea gândirii critice, predarea 

integrată, contextualizare, 

Prezentare PPT 

Curriculum pentru 

educație timpurie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionare 

 

 

 

 

 
Sala „Aula 

Magna” a 

Extensiunii 

Universitare 

UBB Bistrița 
 

 

 

 

 
 

29.09. 

2019 

 

 

 

 
Inspector de 

specialitate prof. 

Crina-Luminița 

Clapou 



educaționale care se derulează în 

anul școlar 2019-2020 la nivelul 

județului Bistrița-Năsăud pentru 

învățământul preșcolar. 

6. Concluzii discuții. 

 

incluziune, integrarea copiilor cu 

CES aparținând grupurilor 

vulnerabile în învățământul de masă 

- dobândirea de competențe 

relevante, relevanța CDȘ) 

 Utilizarea noilor tehnologii 

în lecții 

 

 

 

 

Dezbatere  

 

 

 

 

 

 

 

2.  

1. Prezentarea raportului 

asupra activităţii comisiei 

metodice pentru anul şcolar 

2018-2019. 

 

2. Prezentarea şi aprobarea 

Planului managerial pentru anul 

şcolar 2019-2020. 

 

3. Întocmirea și aprobarea 

graficului pentru desfășurarea 

activităților Comisiei metodice 

pentru semestrul I și II, an școlar 

2019-2020. 

 

 

Evidențierea punctelor tari și slabe a 

oportunităților în realizarea 

activității în cadrul Comisiei 

metodice pentru anul școlar 2018-

2019. 

Analiza SWOT a activității comisiei 

metodice. 

 

Stabilirea priorităților pentru 

activitatea comisiei metodice în anul 

școlar 2018-2019 

 

 

Raport al activității 

comisiei metodice 

Redactarea și 

prezentarea 

Planului 

managerial pentru 

anul școlar 2018-

2019 

Redactarea și 

prezentarea 

graficului activității 

CM pentru anul 

școlar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Grădinița cu 

Program 

Prelungit „Albă 

ca Zăpada”, 

Aleea Zorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10. 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil  

C.M. 2019-

2020, Șinar 

Violeta-Cristina 

 

 

 

 

 

 

3.  

1. Rapoartele asupra evaluării 

inițiale ale preșcolarilor. 

 

2. Modalități de redactare a 

proiectării săptămânale a 

activității instructiv-educative în 

grădiniță în conformitate cu 

Curriculum pentru educație 

timpurie 2019. 

Realizarea și evidențierea 

progresului copiilor pe parcursul 

anului școlar. 

Întocmirea planificărilor anuale și 

săptămânale în conformitate cu 

normativele în vigoare. 

 

Prezentarea 

rezultatelor 

evaluării inițiale 

 

 

 

 

 

 

Grădinița cu 

Program 

Prelungit „Albă 

ca Zăpada”, 

Aleea Zorilor 

 

 

 

 

 

 

24.10. 

2018 

 

Responsabil  

C.M. educatoare 

Șinar Violeta-

Cristina 

 

 

Toate cadrele 

didactice 

 

 



4. Activitate  demonstrativă: 

Activitate integrată - grupa mare 

B. 

Referat: „Învățarea colaborativă” 

Formarea profesională continuă a 

educatoarelor prin schimburi de 

bune practici. 

Dezvoltarea capacității copiilor de a 

lucra împreună în grupuri mici, 

perechi în activitățile specifice din 

grădiniță. 

 

Activitate 

demonstrativă 

 

 

 

Prezentare referat 

 

Grădinița cu 

Program 

Prelungit „Albă 

ca Zăpada”, 

strada Șieului 

 

 

 

28.11. 

2019 

Rus Andreea 

 

 

 

Roman Lavinia 

5. Activitate  demonstrativă: 

Activitate integrată – grupa 

mijlocie A 

 

Referat: „Educația pentru 

schimbare și valențele ei în 

societatea cunoașterii.” 

 

 

Evaluarea finală a preşcolarilor 

Fişa de progres 

Evaluarea activităţii comisiei 

metodice - semestrul II 

Formarea profesională continuă a 

educatoarelor prin schimburi de 

bune practici, însuşirea unor tehnici 

noi de lucru, metode și mijloace. 

Centrarea procesului educațional 

asupra copilului prin preocuparea 

permanentă a educatorilor pentru  

cunoașterea acestuia ca 

individualitate. 

Prezentarea evaluării finale 

(conţinuturi, itemi, fişe de lucru) 

 

Analiza SWOT a activității comisiei 

metodice 

Activitate 

demonstrativă 

 

 

Prezentare referat  

 

 

 

Dezbateri  

 

Expunere 

 

 

Grădinița cu 

Program 

Prelungit „Albă 

ca Zăpada”, 

Aleea Zorilor 

 

 

 

 

 

 

19.12. 

2019 

 

 

 

 

Cherhaț Anca 

 

 

 

Vîrtic Ecaterina 

 

 

 

Responsabil  

C.M. educatoare 

Șinar Violeta-

Cristina 

Toate cadrele 

didactice 

 

 

  Director,             Responsabil Comisie metodică, 

Prof. Rus Vasile-Gabriel              Prof. Șinar Violeta-Cristina 

 

 

 

 


