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RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII COMISIEI METODICE 

A EDUCATOARELOR PE SEMESTRUL I 
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 

În semestrul I  al anului școlar 2017-2018 Comisia Metodică a educatoarelor a 
desfășurat activitatea conform  planului managerial și graficului de activități aprobat în  
şedinţa  Comisiei Metodice conform  procesului-verbal  nr.45/3.10.2017. 

În luna septembrie toate cadrele didactice din unitate au participat la Consfătuirea 
cadrelor didactice din învăţământul preşcolar unde am primit informații cu privire la 
completarea documentelor școlare, la portofoliul educatoarei, la structura anului școlar, etc.  
de la Inspectorul de specialitate și de la responsabilul cercului pedagogic. 
             În cadrul ședinței comisiei metodice  din luna septembrie s-a prezentat şi aprobat 
Planul Managerial al activităţii Comisiei Metodice pentru anul şcolar 2017-2018 în contextul 
atingerii ţintelor naţionale privind învăţământul preşcolar, s-a prezentat ,,Raportul de 
activitate al Comisiei Metodice din anul şcolar 2016-2017 precum şi graficul activităţilor 
pentru semestrul I. 

În cadrul activităţii din luna octombrie d-na educatoare prof. Cojocaru Angela a 
prezentat activitatea demonstrativă ,,Srugurele,,-pictură -tehnici diferite având ca temă de 
interes ,,Contexte şi instrumente pentru dezvoltarea gândirii laterale la copilul preşcolar, temă 
recomandată în cadrul Consfătuirilor judeţene, iar d-na educatoare prof. Achim Mariana a 
prezentat un referat având aceeaşi temă de interes ,,Gândirea laterală este atât o atitudine, cât 
şi o metodă de a folosi informaţiile,,. D-na prof. Stoia Camelia a dat citire ,,Scrisorii metodice 
pentru învăţământul preşcolar pentru anul şcolar 2017-2018. 

În cadrul activităţii din luna noiembrie dna educatoare Craiu Cosmina a prezentat  
activitatea demonstrativă ,,Lada cu personaje,, -joc didactic în cadrul temei ,,Dezvoltarea 
socio-emoţională a copiilor preşcolari, iar d-na educatoare prof. Păpurică Mariana a prezentat 
un material ppt având aceeaşi temă de interes . Pe baza materialului vizualizat s au dezbătut şi 
câteva exemple de bună practică. 
          În luna decembrie d-na educatoare prof. Budileanu Nicoleta a prezentat o activitate 
demonstrativă în cadrul cercului pedagogic, tema recomandată fiind ,,Frumosul, armonia, 
sunetul şi ritmul-ca valori ale artelor cultivate de la vârstele timpurii,,  iar ca   temă abordată 
în cadrul domeniului experienţial a prezentat ,,Renul lui Moş Crăciun ,,-repetare cântec şi 
,,Bat din palme,, -repetare joc cu cânt.  

         În  luna ianuarie 2018  dnele educatoare prof. Stoia Camelia şi prof. Ogreanu Virginia  
au susținut referate-dezbatere cu tema “Educaţia incluzivă- de la cunoaşterea conceptului şi a 
principiilor de bază până la împărtăşirea bunelor practici,,. În cadrul aceleaşi activităţi s-a 
prezentat şi raportul de evaluare al Comisiei Metodice pentru sem. I al anului şcolar 2017-
2018. 



 Un accent deosebit s-a pus și pe educația timpurie incluzivă având în vedere faptul că 
în acest an școlar în grădinița noastră s-au înscris copii cu diferite tulburări de comportament 
care au prezentat certificat de orientare şcolară, ceea ce presupune o mai mare atenție din 
partea educatoarelor  cu privire la adaptarea și integrarea lor la grupă.  

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII 

 La ședințele cu părinții fiecare educatoare a prezentat oferta disciplinelor  

opționale și în funcție de propunerile părinților și necesitățile copiilor au fost elaborate 
planificările calendaristice avizate de conducerea unității și de Inspectorul de specialitate.  

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR  DIDACTICE 
 

   Cadrele didactice din unitatea noastră s-au preocupat permanent de pregătirea 
profesională  în vederea creșterii calității actului educațional prin: 

• participarea activă la activitatea metodică desfășurată la nivelul unității; 

• realizarea unor dezbateri cu tematică pedagogică; 

• întocmirea corectă a documentelor școlare; 

• planificarea activităților în conformitate cu domeniul de cunoaștere şi centrul de interes 
corespunzător; 

• procurarea şi studierea revistelor de specialitate și acelor mai noi apariții 
editoriale cu tematică psiho-pedagogică; 

• confecționarea materialelor didactice de calitate care să corespundă tematicilor propuse; 

• întocmirea unor materiale informative şi prezentarea lor în cadrul ședintelor 
comisiei metodice; 

• pregătirea şi susținerea activităților cu copii; 

• ridicarea calității actului didactic prin practicarea unui învățământ diferențiat și 
individualizat . 

 

 

 

 

 

 
Responsabil , 
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