
 

RAPORT DE ACTIVITATE  

Comisia metodică a educatoarelor 

Prof. pt. Invățământul preșcolar Gheorghiu Monica-Elena 

 

Anul şcolar: 2018/2019  

 

1. Componenţa catedrei: 

 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Grad did. Titular /suplinitor 

 

Gradinita 

1 
Popa Veronica 

 

II Titular 

(studii superioare) 

Gradinita cu P.N. NR. 20 

2 
Gheorghiu Monica II Titular 

(studii superioare) 

Gradinita cu P.N. NR. 20 

3 
Scortanu Andreea Def. Titular 

(studii superioare) 

Gradinita cu P.N. NR. 20 

4 
Jataru Elena - Titular 

(studii superioare) 

Gradinita cu P.P. „Letea” 

5 Totolea Doina I suplinitor/pensionar Gradinita cu P.P. „Letea” 

6 Prutica Mariana I suplinitor/pensionar Gradinita cu P.P. „Letea” 

7 
Galatanu Emanuela- 

Elena 

 

- 
Titular 

(studii medii) 

Gradinita cu P.P. „Letea” 

8 
Negru Mirela II Titular 

(studii superioare) 

Gradinita cu P.P. „Letea” 

9 
Ciocanas Mihaela II Titular 

(studii superioare) 

Gradinita cu P.P. „Letea” 

 

2. Activităţi şcolare:  

a.Activităţi didactice 

 Elaborare CDL-uri 

 Elaborarea testelor de evaluare (iniţiale, predictive, sumative, finale) – analiza 

rezultatelor obţinute, concluzii, măsuri de progres  
 

 La toate grupele de preșcolari s-a folosit o gama de strategii adecvate stilurilor de invățare, 

permițând copiilor familiarizarea cu diferite activitați de evaluare, incurajându-i să-și asume 

responsabilitatea pentru propriul proces de invățare. 

 Evaluarea inițială, sformativa si cea finala a cuprins forme variate care au permis informarea 

copiilor in legatură cu progresul realizat. 

  Evaluarea sumativă de la sfârșitul anului scolar a urmarit gradul de progres al fiecarui copil în 

parte si al grupei în ansamblu de la evaluarea initială si până la cea finala. Pe lânga funcțiile de 

măsurare, de diagnosticare si de prognozare, s-a pus accent pe funcția de reglare a demersului didactic 

din perioada urmatoare, până la încheierea grupei mari, care urmarește în primul rând dezvoltarea 

aptitudinii de școlaritate. 



 Acest lucru a determinat elaborarea si punerea în practică a unor modalități și forme cât mai 

eficiente de realizare a evaluarii, prin care să se surprindă cât mai fidel si să oglindească clar 

performanțele preșcolarului în raport cu obiectivele stabilite. 

Pentru a nu abuza de fișele de lucru, au fost selectate si aplicate probe de evaluare care să 

permită preșcolarului să se manifeste liber, creativ și astfel s-au constatat mai usor cunoștințele 

dodândite si capacitatea de aplicare a acestora în practică. 

 

Desfăşurarea şedinţelor de catedră (activităţi în cadrul Şedinţelor de catedră) 

 

 
DATA 

 
TEMA 

 

 
MODALITATI DE 

REALIZARE 

 
RESPONSABILI 

 
LOCUL 

DESFASURARII 
 
25.10.’18 

Prezentarea 
noului curriculum 
pentru educație 
timpurie și a 
informațiilor 
primite la 
consfătuirea 
județeană, 
aspecte metodice 
de planificare a 
activităților din 
grădiniță, 
organizarea 
activităților 
comisiei metodice 
pentru anul școlar 
2018-2019, 
prezentarea 
raportului de 
activitate pentru 
anul școlar 2017-
2018. 

 
- PREZENTARE PPT; 
- DEZBATERI 
- SCHIMB DE 

EXPERIENTA; 
 

 
- TOATE 

EDUCATOARELE 

 
GRAD.CU P. P. 
“LETEA” 

 
14.12.’18 

“Centenarul Marii 
Uniri – eveniment 
national” (tradiții, 
obiceiuri ale 
românilor)  

- SCHIMB DE 
EXPERIENTA; 

- PREZENTARE PPT; 
- VIZIONARE DVD-

URI. 

- TOATE 
EDUCATOARELE 

 
GRAD.CU P. P. 
“LETEA” 

 
31.01.’19 

 
“Învățarea ludică” 

- ACTIV. 
DEMONSTRATIVA; 

- REFERAT; 
- SCHIMB DE 

EXPERIENTA; 
- DEZBATERI 

INTERACTIVE; 
 

 
- JATARU ELENA; 
- NEGRU MIRELA; 
- GHEORGHIU 

MONICA 

 
GRAD.CU P. P. 
“LETEA” 



 
29.03.’19 

“Strategii, 
metode şi 
demersuri 
specifice 
educației timpurii 
pentru domeniul 
„Limbă și 
comunicare” 

- PREZENTARE PPT; 
- DEZBATERI 

INTERACTIVE; 
- REFERAT; 
- SCHIMB DE 

EXPERIENTA. 

 
- SCORTANU 

ANDREA 
- POPA VERONICA 
- CIOCANAS 

MIHAELA 

 
GRAD.CU P.N. NR.20 

 
10.05.’1 

 
“Dezvoltarea 
socio-emoțională 
a preșcolarilor” 

- PREZENTARE PPT; 
- DEZBATERI 

INTERACTIVE; 
- REFERAT; 
- SCHIMB DE 

EXPERIENTA. 

- TOTOLEA DOINA; 
- PRUTICA 

MARIANA 

 
GRAD.CU P. P. 
“LETEA” 

 
7.06.’18 

 
“Educația 
outdoor prin 
jocuri și activități 
liber alese” 

- DISCUTII; 
- MASA ROTUNDA; 
- SCHIMB DE 

EXPERIENTA. 

- TOATE 
EDUCATOARELE 

 
GRAD.CU P.N. NR.20 
 

 

 

Desfăşurarea şedinţelor de cerc (activităţi în cadrul Şedinţelor de cerc) 

Toate cadrele didactice din cadrul Comisiei metodice au participat la Cercurile pedagogice 

desfasurate de Centrul Metodic NR 5 

 

Membri în comisii  

- Gheorghiu Monica-Elena: „ Comisia metodica a educatoarelor”; „Comisia de curriculum”; 

- Scortanu Andreea: „Comisia pentru eleborarea regulamentului de organizare si functionare a 

unitatii de invatamant”; 

- Popa Veronica: „Comisia pentru situatii de urgenta” 

 

a. Activităţi Şcolare pentru elevi 

Olimpiade:  

Faza locală: 

Faza judeţeană: 

Faza naţională:  

 Concursuri:Denumire concurs/ Elev/Clasa/Profesor îndrumător 

Nivel judeţean: 

Nivel naţional: - Popa Veronica : „Micii Olimpici” - premiile I,II, III 

- Ciocanas Mihaela, Prutica Mariana: „Din suflet pt mama” 

- Ciocanas Mihaela, Prutica Mariana : „Zambet de copil” 

- Ciocanas Mihaela, Prutica Mariana: „Primavara in ochi de copil” 

- Negru Mirela: „Academia junior” 
Nivel internațional: „Concursul Internațional de Activități Integrate Timtim-Timy”- grupa mare, 

profesor indrumator: Gheorghiu Monica-Elena 

Concursul international „Formidabilii”- premiile I,II, III (Gheorghiu Monica-Elena, Popa Veronica) 

 



b. Activităţi extrascolare/extracurriculare derulate cu elevii: 

 

DATA OBIECTIVUL 

ACTIVITATII 

ACTIVITATEA LOCUL  

DESFASURARII 

CINE  

PARTICIPA 

 

 

Septembrie  

2018 

- sa se familiarizeze cu 

spaţiul educaţional; 

- sa-si fixeze anumite 

repere gradinita - casa 

“Gradinita mea 

frumoasa, bine te-

am gasit!”- 

festivitatea de 

deschidere a anului 

școlar 2018/2019 

 

Sala de grupa 

Copii 

Educatoare 

Parinti 

Octombrie  

2018 

-cultivarea si respectul 

fata de dascali si semeni 
“Ziua mondiala a 

educatiei”- 5 

oct.Ziua Mondială a 

Educaţiei – program 

de activități cultural-

artistice 

 

Gradinita 

 

Copii  

Educatoare  

Parinti 

Noiembrie  

2018 

-sa observe bogatiile 

toamnei; 

--să se implice activ şi 

afectiv în interpretarea 

rolurilor din cadrul 

programului pregătit; 

 

,,Toamna, toamna 

harnica si de toate 

darnica!’’ – 

sezatoare 

 

Program artistic 

 

Educatoare 

Copii 

Parinti 

 

Decembrie  

 

 

2018 

 

- cunoasterea si cinstirei 

luptei si jerfei 

inaintasilor; 

 

 

 

-serbare 

 „ La mulți ani, 

Românie dragă!” – 

Ziua Națională a 

României- activități 

cultural-artistice 

“Vine, vine, Moș 

Crăciun!’’ 

 

Gradinita  

 

 

Sala de grupa 

 

 

       Sala de grupa 

 

Educatoare 

Copii  

Parinti  

Ianuarie 

2019 

-descoperirea artei ca 

pastratoare a celor mai 

inalte valori 

- cunoasterea si 

respectarea trecutului 

istoric al neamului 

„Uniți în cuget și-n 

simțiri!” –  

prezentări ppt., Hora 

Unirii 

 

 

Muzeu „Iulian 

Antonescu” 

 

Educatoare 

Copii  

Parinti 

 

DATA OBIECTIVUL 

ACTIVITATII 

ACTIVITATEA LOCUL  

DESFASURARII 

CINE  

PARTICIPA 

 Martie  

2019 

 

 

 

- cultivarea gustului 

estetic;  

„Mărțișorul, 

vestitorul 

primăverii!”  –   

expoziții; 

 

 

 

 

Gradinita 

 

 

 

 

Director  

Copii  

Educatoare  

Parinti 



„Mama esti pe 

lume tot ce am 

mai scump” 

- organizarea unei 

activităţi dedicate 

mamelor; 

Gradinita 

 

Aprilie  

2019 

 

- sa sarbatoreasca in stil 

traditional sarbatorile 

Pascale 

 

„Micul crestin” 

– activitati 

practice; 

-vizita la biserica 

din cartier 

Sala de grupa 

Biserica 

Educatoare 

Copii 

Parinti 

Preot 

 

11 Mai  

2019 

 

 

 

 

 

 

-dobandirea de 

comportamente si 

atitudini corecte fata de 

natura si vietuitoare 

 

 

Arbori și păsări – 

Ziua mondială a 

păsărilor și arborilor 

–  drumeții în 

împrejurimi; 

“Cel mai bun 

sportiv” 

(intreceri sportive) 

 

Parcul 

Cancicov 

 

 

 

 

Curtea gradinitei 

 

 

Educatoare 

Copii  

Parinti 

Iunie  

1Iunie.2019 

 

 

 

   

 

   5 Iunie 

 

-cresterea potentialului 

creativ si competitiv 

-cultivarea dragostei 

pentru frumos, natura. 

 

 

 

-Cultivare si respectul 

fata de dascali si semeni 

1 Iunie – Ziua 

Internațională a 

copilului ! – 

activități 

recreative, jocuri 

ale copilăriei 

„5 Iunie – Ziua 

Invatatorului” – 

recital de poezii 

Parcul Divertis 

 

 

 

Sala de grupa 

 

 

Educatoare 

Copii  

Parinti  

 

 

 

3. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar 
 

4. Cursuri de perfecţionare (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi  

înrudite):  

Gheorghiu Monica: - Participare la sesiunea de formare profesionala “Voluntariatul in cadrul 

activitatilor scolare si extrascolarein contextual dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice” (90 ore) 

- Participare la sesiunea de formare profesionala “Leadership si cooperare in relatia parinte-copil-cadru didactic” 

(24 ore) 

- Participare la sesiunea de formare profesionala “Importanta sarbatorilor pascale in gradinita si familie” (24 

ore); 

- Participare la programul de formare continua “Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultati de 

invatare” (15 credite); 

  

 Toate educatoarele au participat la cursul de prim ajutor organizat de Crucea Crosie. 

 

 



5. Inspecţii şcolare (rezultate)  

Inspectii la clasa:  

Gheorghiu Monica-Elena - FB 

Scortanu Andreea - FB 

Popa Veronica – FB 

 

Inspectii grade did.: 

- Jataru Elena – definitivat ; 

- Ciocanas Mihaela – preinspectie grad I; 

- Scortanu Andreea - preinspectie grad II; 

- Popa Veronica – inspectie finala grad I; 

- Gheorghiu Monica-Elena - inspectie finala grad I. 

 

6. Simpozioane articole şi cărţi publicate 

Gheorghiu Monica-Elena si Popa Veronica: Simpozion: „Building a positive school culture” 

Negru Mirela: - Simpozion jud. „SOS Natura plangand” 

- Simpozion jud. „Strategii de formare si dezv. acompetentelor in inv preuniversitar”; 

- Simpozion National „Alternative ale managementului pt calitate si progres in educatie”; 

- Participare la sesiunea de formare profesionala “Voluntariatul in cadrul activitatilor scolare si 

extrascolarein contextual dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice”; 
Ciocanas Mihaela: - Simpozion jud „Educatie adoptata tulburarilor din spectrul autist”; 

- Simpozion international „Educatie fara frontiere” 

 

 

7. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici : 

- Teatrul „Magic”, Bacau 

 

8. Promovarea imaginii unităţii şcolare 
- publicare de fotografii, din timpul activitatilor scolare si extrascolare, pe facebook-ul scolii. 

 

 

 

Puncte tari 

 Activitatea centrată pe copii ( scopul educației este acela de a obține cât mai multe informații de 

la preșcolari, un proces de învățare lejeră ); 

 Preocuparea educatoarelor pentru ceea ce este nou și aplicarea în practică cu profesionalism, 

respectând standardele de proiectare eficientă; 

 Accent pe invatarea prin metode moderne didactice, interactive, centrate pe copil; 

  Flexibilitatea și creativitatea în abordarea situațiilor didactice; 

 Folosirea mijloacelor audio-vizuale moderne în diferite momente ale lecției ; 



 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 gradinitelor  în doua locații diferite, împiedică întrunirea tuturor educatoarelor la 

activitățile demonstrative; 

 Participare redusa la diverse proiecte si parteneriate; 

 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. 

 

 


