
 I. félévi módszertani és extrakurrikuláris tevékenységi beszámoló 

Vaskertes Általános Iskola-Csillagszem Napköziotthon-magyar tagozat 

2017-2018 tanév 

  A 2017-2018-as tanév I. félévi módszertani tevékenységei a tervezett ütemben zajlottak. 

Szeptember 21-én Csíkszeredában volt a Márton Adél szaktanfelügyelő által tartott év eleji 

tanácskozás, amelyen Fuccaro Enikő módszertani felelős vett részt. Szeptember 25-én a 

módszertani felelős ismertette a kollégákkal a Csíkszeredában hallottakat:az új tanév 

követelményeket, a módszertani levél követelményeit. Ugyanakkor közösen összeállítottuk a 

módszertani tervezetet is. 

Október 16-án kiértékeltük az év eleji felméréseket. Minden csoportban sikerült megírni a 

munkatervet. 

 November 10-én „ A  játék - az önkifejezés lehetősége,az óvodai nevelés és fejlesztés 

eszköze”címmel pedagógiai kört szerveztünk közösen a Kós Károly Ált. Iskola Százszorszép 

Napközi otthon és Pitypang Óvoda pedagógusaival a Szent István Plébánia helyszínen. A 

pedagógiai nap meghívottja Dézsi Szilárd rendező volt. Részt vettek a módszertani közösség 

óvónői Gyergyócsomafalváról, Maroshévíz és környékéről valamint jelen volt Márton Adél 

szaktanfelügyelő is. 

December 12-én Fuccaro Enikő, Illyés Edit óvónők „Óvodapedagógusok a gyermekközpontú 

óvodákban” című szakmai konferencián vettek részt Csíkszeredában. .December 16-án 

módszertani kör keretén belül ismertették az ott hallottakat:a továbbképzési lehetőségeket,a 

Magyar Sarok fejlesztőcsomag átvételét. Ez alkalommal kinyitottuk és elhelyeztük a fejlesztő 

csomagokat. Az egyik sarok a Step by step csoportban (Illyés Edit és Fuccaro Enikő), a másik 

a Bogyó és Babóca csoportban lett elhelyezve. Az egyik sarok eszközeit a Bogyó és Babóca 

(Király Margit és Balog Blanka) és a Szivárvány csoport (Csergő Csilla és Ferencz Dóra) 

fogják közösen használni. Ugyanakkor Ferencz Dóra óvónő bemutatta a „Mesés torna 

reggelre” dolgozatát. 

Január 25-én Fuccaro Enikő óvónő mutatta be „A játékos óvónő” dolgozatát módszertani kör 

keretén belül. 

Az óvodán kívüli extrakurrikuláris tevékenységek keretén belül november 29-én 

Gyergyóremetén vettünk részt 50 gyerekkel az „Együtt egymásért” testvérkapcsolati nevelési 

projektben. 

Decemberben Mikulás-járást szerveztünk, karácsonyi ünnepségeket, adventi jótékonysági 

tevékenységeket közösen a szülőkkel. 

December 16-án a VI. Kiskurutty körzeti szakaszán vett részt Gyergyóditróban a Step by step 

csoport négy óvodása, ahol sikeresen szerepeltek. 

Február 1-jén került sor a farsangi mulatságra a napközi munkaközösségének szervezésében, 

amelyet Rigmányi Lajos néptáncoktató vezetett le. 

                                                                            

 

Fuccaro Enikő-módszertani felelős, koordinátor 
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Raport de activitate a Comisiei metodice a educatoarelor secția română din 

structura Csillagszem – Scânteuța, Gheorgheni 

Sem . I 

Anul școlar 2017-20178 

      În semestrul I ,din anul școlar 2017-2018,  activitatea Comisiei Metodice  a 

educatoarelor  s-a desfașurat conform graficului propus și aprobat de către toate 

cadrele didactice , în ședința din 21.09.2017,sedință în cadrul căreia au fost 

prezentate noutățile și cerințele pentru anul școlar 2017-2018 de către doamna 

metodist,iar pe baza acestora s-a stabilit obiectivele și graficul de activităti . 

Pentru a oferi un cadru propice valorificării experienței fiecărui cadru didactic , 

comisia metodică și-a desfașurat activitatea lunar după următoarele obiective 

propuse : 

 1.Cunoașterea și aplicarea corectă a programei instructiv – educative din 

grădinița și a cerințelor legislative pentru desfățurarea activității la nivel 

preșcolar. 

2.Pregătirea științifică și metodică individuală a educatoarelor; 

 3.Asigurarea pregătirii copiilor , conform programei preșcolare; 

 4.Creșterea preocupării cadrelor didactice pentru amenajarea unui spațiu 

educațional stimulativ. 

5. Aprofundarea cunoștințelor despre metoda Dalcroze și alternativa 

educațională Montessori. 

6.Înțelegerea conceptului de metodă interactivă de grup și de activitate integrată; 

7. Îmbunătățirea actului educațional prin aplicarea invățării experiențiale.s 

      Pentru derularea procesului instructiv-educativ în condiții optime s-a ținut 

cont în primul rând de respectarea graficului activităților programate pe 

semestrul I. 

     Lunar s-a desfășurat o activitate sub forma unei prezentări, mese rotunde sau 

activitate demonstrativă, susținută conform graficului și un referat cu temele 

propuse în Scrisoarea metodică  pentru învătământul preșcolar după cum 

urmează:  

1. Evaluarea inițială -punct de pornire în actul educativ - octombrie 

2. Frumosul, armonia, sunetul- prezentare Dalcroze  

 3 .Diseminare proiect educațional: „Lectura pentru copiii” 

- O poveste pentru fiecare zi- 

4. Modalități de realizarea a unei serbări „Altfel”-Exemple de bună practică 

5. .”Libertatea de miscare si explorare oferita copilului prin mediul educational 

gandit si construit de educatoare”- amenajarea spațiului educațional conform 

alternativei Montessorii. 

  În data de 21.11.2017 cadrele didactice au participat la Cercul pedagogic 

organizat la Grădinița „Aranyalma” din Miercurea Ciuc unde în cadrul 



atelierelor pregatite au aprofundat metoda „Dalcroze”, organizarea și amenajarea 

eficientă a centrului „Știință”și au vizionat imagini cu grădinițe amenajate în 

alternativa Montessori. 

Activitățile au fost repartizate astfel încât să participe fiecare cadru didactic, iar 

locul de desfăsurare a fost ales în funcție de tema propusă ,pentru a fi organizată 

în condiții optime. 

     În proiectarea didactică, educatoarele au  fost preocupate de completarea 

cu mare responsabilitate şi atenţie a ,,Caietului de evidență a activității 

educatoarei” - completarea tuturor rubricilor, corelarea tuturor activităţilor 

dintr-o săptămână cu tema mare a săptămânii şi existenţa unei legături strânse 

între activităţile unei săptămâni atât pe verticala cat si pe orizontala între etapele 

activităţii, au abordat programa creativ, in functie de posibilitatile grupei. Au 

fost îndrumate cadrele didactice care au întâmpinat greutăți în completarea 

documentelor școlare. 

        Proiectele educative propuse spre desfăşurare în cadrul parteneriatelor 

încheiate s-au derulat conform calendarului de activităţi acestea fiind 

desfășurate  preponderent sub forma unor proiecte tematice. Un proiect 

educațional derulat de către fiecare educatoare a fost proiectul „ Să citim 

împreună …..” proiect finalizat prin diseminare în luna noiembrie. O 

preocupare a cadrelor didactice a fost derularea de activități cu părinții ( serbări 

,activități comune copil-părinte, activităti de educație parentală) ,care să 

contribuie la consilierea acestora , precum și la conștientizarea importanței 

educației timpurii pentru copil, pentru aceasta a fost deosebit de eficientă 

activitatea : „ O serbare Altfel”, activitate metodică în cadrul căreia cadrele 

didactice și-au impărtășit idei, rezultate din serbările organizate astfel încât ele 

să constituie o ocazie de consilierea părinților , de asigurarea oportunității de a-

și cunoaște mai bine copilul. 

Activitatea comisiei metodice are scopul final de a dezvolta prin diverse 

strategii competenţele psihopedagogice şi sociale ale cadrelor didactice din 

învăţământul preşcolar sub raport teoretic, practic şi opţional. 

      În concluzie având în vedere activitatea  desfăşurată de cadrele didactice în 

anul şcolar 2017-2018, semestrul I,  demonstrează că fiecare educatoare este 

preocupată să dobândească o cât mai bună  şi temeinică pregătire şi 

autoperfecţionare.            

 Responsabil comisie metodică: 

Micu Mirela 

 

 

 


