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RAPORT ASUPRA ACTIVITATII COMISIEI METODICE A
EDUCATOARELOR DE LA GRADINITA „1 IUNIE” BECLEAN
An scolar 2016- 2017

In semestrul II 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
-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 scoala,
biserica si crucea rosie .
- 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 din oras si
cartierelor apartinatoare;
- Serbari organizate cu ocazia sfarsitului de

PUNCTE SLABE
- Participarea educatoarelor la activitatile
demonstrative lunare se poate realiza numai cu
suspendarea cursurilor;
- Nu s-a finalizat pictura pe gardul care
imprejmuieste gradinita;
- Pentru protejarea aparatelor de joaca si a
celorlalte amenajari din curtea gradinitei
solicitam sprijin in delimitarea spatiului de
joaca cu vecinii de la blocul social.

an scolar;
- Educatoarele au participat la concursuri
nationale si regionale:”Oua Hazlii, „Lumina
invierii in suflet de copil”, „ O lume curata
vazuta prin ochi de copil”, „ Viitorul este
verde” unde au obtinut premii si diplome;
- S-a finalizat actiunea de voluntariat “ Patrula
de reciclare”;
- In luna mai s-a participat la concursul “In
lumea teatrului” unde s-a ocupat locul II;
- In luna mai educatoarele au participat la
Cercul Pedagogic desfasurat la Gradinita
Ciceu Mihaiesti;
- In saptamana “ Scoala altfel” educatoarele au
adus imbunatatiri spatiului verde din curtea
gradinitei;
-S-a participat la cursul de formare continua “
Competente managerial in educatia incluziva”
- Participarea la programul “Ateliere de vara
Sotron 2017” a grupei de prescolari de la
structura Coldau;
- Ziua Internationala a copilului a fost
sarbatorita prin intreceri si concursuri sportive.

OPORTUNITATI

AMENINTARI

-Intretinerea spatiului verde din curtea
gradinitei;
-.
Solicitam dotarea gradinite cu o imprimanta functionala si o tabla magnetica.

Intocmit de: Algeorge Catalina

