RAPORTUL COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR
PE SEMESTRUL I 2011-2012
In 23.09.2011, m-am intalnit impreuna cu colegele educatoare din cartierele Coldau, Valea
Viilor, Figa si Beclenut avand ca ordine de zi:
probleme de organizare a activitatii in cadrul comisiei metodice;
intocmirea planificarii activitatii comisiei metodice;
alte propuneri si sugestii legate de desfasurarea activitatii comisiei metodice;
In 20.10.2011 educatoarea Chiorean Maria de la GPN Coldau a desfasurat activitatea
integrate cu tema”Culorile
Toamnei” integrand DS + DEC – pictura.
In 24.11.2011 educatoarea Pop Aurelia de la GPN Figa, a desfasurat activitatea integrata cu
tema”Gust, culoare, sanatate” integrand DS+DOS avand ca forma de realizare joc didactic cu tema
“Supararea zanelor”.
In 15.12.2011 educatoarea Costin Gabriela de la GPN Beclenut a desfasurat activitatea
integrata cu tema”Primii fulgi de nea” integrand DS (L.D.I) – Iarna si DEC – “Iarna ne-a sosit in
zori”.
Pe langa activitatile integrate desfasurate in cadrul comisiei metodice doamnele educatoare
au desfasurat parteneriate educatioanele, lectorate cu parinti, activitati educative.
Miklos Magdalena prof.inv.pres. Valea Viilor a desfasurat in 23.09.2011 cu ocazia Zilei
Mondiale a Curateniei tema ”Omul sfinteste locul”.
in 16.10.2011 de Ziua Alimentatiei “Dusmanul din farfurie”;
in decembrie serbare de Mos Craciun - A venit, a venit mosul cel iubit.
Parteneriat in colaborare cu Scoala Generala Branistea;
in octombrie - pregatirea si prezentarea proiectului;
in noiembrie – “Haideti sa urcam in trenuletul prieteniei”;
in decembrie – “In asteptarea Craciunului”;
Parteneriat cu Politia
in septembrie – “Politistul prietenul meu”;
in octombrie si decembrie – “Asigura-te cand traversezi”;
Parteneriat Gradinita-Familie
in septembrie - sedinta cu parintii;
in octombrie “Carnavalul fructelor vesele” – lectie deschisa;
in noiembrie “Se-apropie Craciunul”;
in decembrie “In asteptarea lui Mos Craciun”.
Chiorean Maria educatoare la GPN Coldau si Liber Iudit prof.inv.pres. au desfasurat
parteneriatul gradinita – familie;
in noiembrie 2011 “Cu pasi mici de la gradinita spre scoala”;
in decembrie 2011 “Colinde, Colinde”;
Proiect de parteneriat educational – “Copilaria o lume de basm”- gradinita – scoala.
Activitati educative:
in noiembrie “Fantezii de toamna”;
in decembrie “Colinde, colinde”;
In 17.12.2011 grupa sectiei maghiare si elevii claselor I-IV au participat la Concertul de
colinde din Bistrita.
Costin Gabriela prof.inv.pres. Beclenut a desfasurat lectorate cu parintii.
In cadrul activitatilor educative a desfasurat:
in octombrie Halloween – “Carnavalul Toamnei”;
in noiembrie – “Saptamana educatiei globale”;
in decembrie – “Traditii de Craciun”;
In cadrul proiectului judetean Eco – gradinita a desfasurat urmatoarele activitati:

in octombrie 2011 “Sa ne cunoastem colegii”;
in noiembrie 2011”Flori de toamna”;
in decembrie 2011 “Datini de Craciun”;
A participat la concursul “Micul crestin” unde copiii au obtinut premiul I si II.
Moldovan Maria-Nicoleta institutor la GPN Figa a desfasurat in parteneriat cu Biserica:
in septembrie “Slujba de deschidere a anului scolar”;
in decembrie “Colinde, colinde”;
In cadrul activitatilor educative a desfasurat in octombrie”Halloween”;
A desfasurat lectorate si consiliere cu parintii.
In parteneriat cu Primaria copiii au recitat poezii si au primit cadouri din partea Primariei.
Pop Aurelia prof.inv.pres la GPN Figa in cadrul parteneriatului cu Biserica a desfasurat;
in septembrie “Slujba de deschidere a anului scolar”;
in octombrie “Inger, ingerasul meu”- l.d.i;
in noiembrie “Semnul Sfintei Cruci”- convorbire;
in decembrie”Sfantul Nicolae aduce daruri”;
Parteneriatul cu Primaria – copiii au recitat poezii in preajma sarbatorilor de iarna, au colindat
iar Primaria le-a oferit cadouri.
Parteneriatul cu Scoala – “Salata de fructe”;
Parteneriatul cu Familia:
in noiembrie 2011– “Asa este copilul meu”;
in decembrie 2011– “Unitatea familiei”;
In cadrul priectului judetean Eco-gradinita in parteneriat cu Gr. si Sc.Gen.Beclenut am
desfasurat:
in octombrie 2011 -“Sa ne cunoastem colegii”;
in noiembrie 2011 -”Flori de toamna”;
in decembrie 2011-”Datini de Craciun”;
A desfasurat lectorate si consiliere cu parintii.
Activitati educative:
in octombrie 2011 -”Halloween” – “Carnavalul Toamnei”;
in noiembrie 2011 – “Alimentatia sanatoasa”;
in decembrie 2011 – “Traditii de Craciun”;
A participat la concursul “Micul crestin” la care copiii au obtinut premiul I.
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