SCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE SILASI” BECLEAN
P-ța. Libertăţii, nr. 19
Tel:
0263 343129
Fax:
0263 343734
Nr. 680 / 01.03.2017

http://www.scoalagrigoresilasi.ro
e-mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com

Raport de activitate
Comisia metodică a educatoarelor de la
G.P.P. „ Albă ca Zăpada ” pe semestrul I.
an școlar 2016/2017
Activitatea comisiei metodice a educatoarelor pe semestrul I. s-a desfășurat conform
graficului propus și aprobat de către toate educatoarele din 17.10.2017. Temele de interes pentru
activitățile metodice din învățământul preșcolar au fost temele abordate în anii școlari anteriori și au
costituit puncte de discuție și de reflecție în cadrul activităților metodice săptămânale.
Temele noi pentru anul școlar 2016-2017 au constituit suportul teoretic în cadrul comisiei
metodice. Acestea au fost :
1. Lupta cu timpul este o luptă pentru calitatea vieții – perspectiva educațională
2. Contexte și instrumente pentru dezvoltarea gândirii laterale la copilul preșcolar.
3. Cunoașterea de sine ca precondiție, cale și scop în educație.
Activitatea comisiei metodice s-a desfășurat lunar, constând în lecții demonstrative și
referate.
În luna octombrie:
• Prezentarea planului managerial pentru anul școlar 2016 – 2017
• Planificarea activităților comisiei metodice pe semestrul I.
• Raport de activitate pe semestrul II. Anul școlar 2015 - 2016
În luna noiembrie:
•

Lecție demonstrativă – grupa mijlocie “ A “ – Hognogi Ionela

•

Referat “ Lupta cu timpul este o luptă pentru calitatea vieții “ – Vîrtic Ecaterina

În luna decembrie:
• Lecție demonstrativă – grupa mică – Marian Corina

• Referat „ Contexte și instrumente pentru dezvoltarea gândirii laterale la copilul
preșcolar “ – Șinar Cristina
În luna ianuarie:
• Lecție demonstrativă – grupa mare – Rus Andrea
• Referat „ Cunoașterea de sine ca precondiție, cale și scop în educație “ –
Pe lângă activitățile lunare educatoarele de la program prelungit au participat și la activități de
formare profesională, sau voluntariat.
Amintim participarea la “ Conferința Internațională – Educație, religie, familie în societatea
contemporană “ , a unui număr de 13 educatoare.
Participarea la activități de voluntariat în colaborare cu ROREC Bistrița, Crucea Roșie Beclean,
Parohia Ortodoxă Beclean și participarea la concursuri de creații plastice, județene, interjudețene și
naționale ca și colaboratori a demonstrat că educatoarele țin pasul noutăților.
Două educatoare, Hognogi Ionela și Șinteregan Laura au obținut nota 10 la cele două inspecții
pentru înscrierea la gradul definitiv. Educatoarei Rus Andrea i-a fost aprobată înscrierea la
obținerea gradului didactic I.
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă la fiecare grupă s-au organizat serbări artistice. Grupele mari au
avut și lecții demonstrative organizate cu părinți.
În luna ianuarie, G.P.P. Albă ca Zăpada a fost gazda Cercului Pedagogic din Centrul Metodic
VIII. având ca temă : „ Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română “

Puncte tari
• Respectarea graficului activităților din cadrul comisiei metodice
• Preocuparea permanentă a educatoarelor privind formarea profesională
• Prezentarea activităților demonstrative de manieră integrată, ceea ce oferă copilului
posibilitatea de liberă exprimare, dezvoltându-i limbajul, imaginația și capacitatea de
exprimare
• Folosirea mijloacelor moderne la lecție
• Buna colaborare între colege

Puncte slabe
• Amplasarea G.P.P. în cele trei locații diferite
• Lipsa bazei materiale.
Ne putem declara mulțumite de modul în care s-a desfășurat activitatea din cadrul comisiei
metodice și sperăm să ducem la bun sfârșit ceea ce ne propunem și în acest semestru.

Graficul desfășurării activităților
Comisiei metodice a educatoarelor – program prelungit
Semestrul II – an școlar 2016-2017
Data
23.02.
2017

Tema și tipul activității

Lecție demonstrativă - Grupa mare
Activitate integrată

Locul desfășurării
GPP Albă ca Zăpada
Aleea Zorilor

Rusu Dorina

Referat : „Învățarea ca activitate situat între
câștig și risipire”
30.03.
2017

Lecție demonstrativă - Grupa mijlocie
Activitate integrată

GPP Albă ca Zăpada
Str.Șieului

Lecție demonstrativă - Grupa mică
Activitate integrată

GPP Albă ca Zăpada
Str.Șieului

Lecție demonstrativă - Grupa mică
Activitate integrată – secția maghiară

GPP Albă ca Zăpada
Secția maghiară

Referat : „ Diversitatea culturală în activitatea
cu preșcolarii „
15.06.
2017

Lecție demonstrativă “ ” - Grupa mijlocie
B
Activitate integrată

Iuănuțiu Narcisa
Șinteregan Laura

Referat : „ Dezvoltarea socioemoțională a
copiilor preșcolari„
25.05.
2017

Pop Angela
Costin Gabriela

Referat : „Lupta cu timpil este o luptă pentru
calitatea vieții
( perspectiva
educațională )”
13.04.
2017

Responsabili
Purcea Miuța

GPP Albă ca Zăpada
Aleea Zorilor

Szántó
Katalin
Balázs Gréta
Lorincz Lidia

Referat : „ Învățarea colaborativă„

Chiorean Maria

Analiza activității Comisiei metodice

Vîrtic Ecaterina

Activitatea la nivelul CM se va desfășura în ultima joi a lunii, între orele 11-14.
Activitatea metodică săptămânală se desfășoară în fiecare zi de joi, din fiecare săptămână, între orele 12-15.
Activitatea metodică zilnică ( proiectare, confecționare material didactic, participarea la cursuri de formare,
participarea la concursuri, sesiuni tematice, simpozioane, studiu individual ) nu se desfășoară în unitate, dar se
consemnează zilnic în Caietul Educatoarei.

Responsabil comisie metodică
Profesor învățământ preșcolar
Vîrtic Ecaterina

