SCOALA GIMNAZIALA FILIPESTI
LOCALITATEA FILIPESTI

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR
ANUL ŞCOLAR 2015-2016
In anul scolar 2015-2016,comisia educatoarelor din Scoala Gimnaziala Filipesti a fost formata
din 5 educatoare;
-1 educatoare GPN Filipesti,
-1 educatoare GPN Carligi,
-1 educatoare GPN Galbeni,
-1 educatoare GPN Oniscani,
-1 educatoare GPN Harlesti
Dupa gradul didactic ;
-3 educatoare gradul II,
-1 educatoare gradul I, pensionara,
-1 educatoare suplinitoare.
Activitatea comisiei metodice s-a desfasurat conform graficului de activitati si a tematicilor
propuse la inceputul anului scolar de catre doamna inspector de specialitate pentru invatamantul
prescolar,
A. Managementul ariei curriculare
1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare
Pe parcursul anului şcolar 2015-2016, comisia metodică a educatoarelor şi-a propus
următoarele obiective:
•

asigurarea calităţii actului educaţional întocmirea planificărilor calendaristice şi
semestriale;

•

parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii
activ-participative;

•

folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup

•

susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;

•

organizarea de activităţi extracurriculare;

•

participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului
la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;

•

perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;

•

conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste;

•

colaborarea şcoală-familie.
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Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea de
competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a
conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate
de MECT, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi
procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor
calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei grupe s-a
realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale,
conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de
competenţă conform nivelului de vârstă.
Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform
planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.
S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul
copiilor, copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare,
analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi
adaptare.
Pentru mobilizarea preşcolarilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea
optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, educatoarele au adoptat strategii de provocare
şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului în direcţia
flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne,
algoritmice, modelatoare, problematice.
În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală
sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea
efectivă a tuturor preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de
cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de
respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare formativă şi sumativă. În urma evaluărilor
s-a constatat că preşcolarii deţin cunoştinţele prevăzute de programa preşcolară şi dau dovadă de
receptivitate.
ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a
centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin
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utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor.
Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Ziua
Naţională a României, Naşterea Domnului, naşterea marelui poet Mihai Eminescu, Unirea
Principatelor Române, fiecare unitate organizand activitati în maniera proprie. De asemenea s-au
organizat excursii cu preşcolarii atât în interiorul comunei, cât şi în afara acesteia. Pentru
eficienţa muncii educative cu copiii, colaborăm şi cu alţi parteneri educaţionali ca de exemplu:
SCOALA – Şcoala Primara Galbeni, abordând diferite teme legate de nivelul de dezvoltare pe
care trebuie să-l atingă copilul în clasa I-a, activităţii comune urmate de expoziţii şi serbării.
BISERICA –Am participat la slujbe (Paste, Înălţarea Domnului) şi le-am expicat semnificaţia
icoanelor şi am învăţat rugăcini accesibile preşcolarilor.
Activităţile desfăşurate în săptămâna ,,Să stii mai multe, să fii mai bun”au constituit o
nouă experienţă atât pentru copii cât şi pentru părinţi şi copiii şcolari.
În decembrie 2015 cu ocazia sărbatorilor de iarnă, am organizat serbarea de Moş
Crăciun.
Toate grupele au participat la Concursul Naţional ,,Mărţişor –Flori pentru inima
mamei ,,ediţia a IV-a, organizată de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Elena
Doamna“din Focşani, judeţul Vrancea, în perioada ianuarie –martie 2016. Şi la Concursul
Naţional ,,Hristos a înviat!”,ediţia a IV-a, organizată de Centrul şcolar pentru Educaţie
Incluzivă ,,Elena Doamna“din Focşani, judeţul Vrancea, în peroiada martie – aprilie 2016,
preşcolarii au obtinut diplome.
Toate grupele au organizat serbare de 8 martie intitulată ,,E ziua ta mămico!”
Am organizat serbare de 1 iunie intitualtă ,,E ziua ta copile!”
În acast an scolar educatoarele BUJAN LILIANA si CANACHE LILIANA au sustinut
inspecţia specială pentru obţinerea gradului didactic I unde a obţinut nota maximă .
Am organizat serbare la sfârşit de an şcolar intitulată ,,La revedere, grădi!’’
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a
centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor.
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S-au desfăşurat la şedinţele comisiei metodice prezentarea unor referate în scopul
formării şi autoformării membrilor comisiei:
In luna septembrie s-a organizat sedinta de analiza a activitatii desfasurate in anul
precedent, precum si de stabilire a noilor directii de dezvoltare pentru noul an acolar.
În luna octombrie s-a desfasurat activitatea cu tema ‚”Proiectarea didactica in
invatamantul prescolar,teme anuale de studiu ,proiecte tematice,teme saptamanale”,in cadrul
careia, doamna educatoare Agradinaritei Maria, de la GPN Oniscani, a sustinut lectie
demonstrativa iar celelalte educatoare au prezentat materiale .
În luna decembrie s-a desfasurat activitatea cu tema „Creativitatea artistica la
prescolari,programa artistice,expozitii,proiecte si viziuni creatoare referitoare la modalitati de
stimulare a creativitatii la prescolari „ sustinuta la GPN Carligi, unde doamna educatoare
Canache Liliana a sustinut un program artistic.
In luna martie s-a desfasurat activitatea cu tema „O abordare moderna a curriculumului
pentru educatia timpurie”,sustinuta la GPN Galbeni ,unde doamna educatoare Bujan Liliana a
sustinut lectie demonstrativa.
In luna iunie s-a desfasurat activitatea cu tema „Modalitati de evaluare la prescolari”,in
cadrul careia doamna educatoare Hanu Maria de la GPN Filipesti a sustinut o lectie
demonstrativa.
2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, relaţia
educatoare-educatoare, relaţia educatoare-învăţător, educatoare-echipa managerială,
comunicarea din cadrul catedrei).
Relaţiile cadru didactic- preşcolar:
-relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi
înţelegere,afectivitate
-preşcolarii

sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de

activitate.
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi educatoare.
În cadrul comisiei metodice a educatoarelor din şcoală colaborarea a fost eficientă,
împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.
A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o
comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.
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S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu
care au fost organizate activităţi extracurriculare.
3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor
curriculare
S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de copii la
resursele de joc şi învăţare.
Fiecare educatoare a utilizat la grupă mijloacele electronice de învăţământ. Au fost
utilizate şi auxiliarele curriculare, caiete speciale pe domenii de activitate. Au fost elaborate o
multitudine de fişe de lucru de evaluare.
Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.
B. Eficacitatea educaţională
1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( disc. opţionale, proiectare şi promovare)
În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că materia
planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi
procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Preşcolarii au fost încântaţi de opţionalele
derulate pe parcursul întregului an şcolar.
2. Sistemul de evaluare
a. Strategii/criterii de evaluare utilizate
Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe
a conţinuturilor activităţilor, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de
evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o
calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în
achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele prescolarilor.
S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând copiilor
familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea
pentru propriul proces de învăţământ.
Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică
asupra a tot ceea ce au asimilat preşcolarii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile
evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar.
Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea copiilor în legătură cu
progresul realizat.
C. Managementul calităţii
1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a
cadrelor didactice, întâlniri de lucru)
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Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie eficientă,
este necesar ca preşcolarii, educatoarele şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea
comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum.
Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în promovarea şi practicarea unei educaţii
centrate pe copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul interacţiunii cu mediul natural
şi social.
Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor
didactice.
-s-a pus un accent mai mare pe integrarea stategiilor de învăţare în grupă, s-a creat un
climat favorabil învăţării;
-s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul preşcolarilor în
sensul construirii de relaţii bune în grădiniţă;
-părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de
învăţământ;
-s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă,
sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt;
2. Optimizarea strategiilor de evaluare
-s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru preşcolari;
-s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor;
S-a constatat că educatoarele stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţi predate, că
folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale
grupelor, demersul didactic fiind bine conceput.
Responsabil comisia metodică,
Educ. BUJAN LILIANA
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