
 
 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII COMISIEI METODICE A 

EDUCATOARELOR DE LA GRADINITA „1 IUNIE” BECLEAN 

 
An scolar 2016- 2017 

 

 

        In semestrul I al  anului  scolar 2016  – 2017 , activitatea comisiei metodice a 

educatoarelor de la GPN „ 1 IUNIE „ Beclean s-a desfasurat lunar cu activitati 

demonstrative si referate intocmite de catre educatoarele:  

- Reman Ana Maria 

- Liber Judit 

- Miklos Magdalena 

- Bolog Felicia 

- Pop Aurelia 

- Algeorge Catalina, in conformitate cu temele anuale de studiu pentru invatamantul 

prescolar. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 -Participarea activa a tuturor 

educatoarelor la activitatile planificate; 

 - Activitatile demonstrative desfasurate 

au fost corect proiectate si bine 

organizate; 

 - Referatele au fost documentate 

stiintific; 

- Activitatile comisiei metodice s-au 

desfasurat conform planificarii; 

- Educatoarele grupelor au desfasurat 

activitati comune in parteneriat cu  

biserica  si familia. 

- Participarea la concursul pentru 

prescolari  „Tim-Tim-Timy”  unde s-au 

obtinut premii si mentiuni; 

- Participarea la spectacole muzical-

educative si teatru de papusi a copiilor 

 - Participarea educatoarelor la 

activitatile demonstrative lunare se 

poate realiza numai cu suspendarea 

cursurilor; 

- Efectivul grupei mari este de 34 

prescolari 
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din oras si cartierelor apartinatoare; 

- Serbari organizate cu  ocazia 

Sarbatorilor de Iarna ; 

- Educatoarele au participat la 

Conferinta Internationala „Educatie, 

Religie, Familie in Societatea 

Romaneasca”; 

- Am continuat derularea  actiunii de 

voluntariat “ Patrula de reciclare”; 

- In luna ianuarie 2017 in cadrul unitatii 

noastre s-a  desfasurat Cercul 

Pedagogic al educatoarelor din centrul 

nr. 9; 

- Educatoarele au participat la cursul de 

formare continua”Tehinici de integrare 

eficienta a copiilor cu dificultati de 

invatare” organizat de CCD. 

 

                    

                                                                                        

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 

-Intretinerea  spatiului verde din curtea 

gradinitei; 

- cuprinderea copiilor cu probleme de 

vorbire si comportament in programe 

special de recuperare.  

 

 

- Pentru o mai buna desfasurare a activitatilor solicitam dotarea unitatii cu o tablă  

magnetica. 

- De asemenea solicitam dotarea gradinitei cu o harta a lumii, o harta a judetului 

nostru si un glob pamantesc. 

 

- Completarea cu nisip a gropii de joaca din curtea gradinitei.             

                                                                                       

                                                                                   Intocmit de: Algeorge Catalina 

 

 

  
  


