CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ CRISTAL ORADEA
STR. MENUMORUT, NR. 41, ORADEA – 410013, BIHOR
TEL.: 0259 417495; 0359 178334
E-MAIL: grad.ambliopi@yahoo.com
Web: www.centrulscolarcristal.ro

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
PENTRU ANUL 2020-2021
Nr.crt.

Data

Denumirea activității educative

1.

Septembrie 2020

„Bun venit la grădiniţă! Bun venit la școală!”
Deschiderea anului școlar, la nivelul fiecărei grupe/clase, respectând
legislaţia în vigoare

2.

Octombrie 2020

3.

Octombrie 2020

5.

6 Octombrie 2020

6.

Octombrie 2020

7.

Octombrie 2020

8.
9.

15 Octombrie 2020
16 Noiembrie 2020

10.

Noiembrie 2020

11.

27 (30) Noiembrie 2020

Demararea activităţilor din cadrul proiectelor educative ce se vor desfăşura
în an şcolar 2020-2021
„Natura, prietena mea!”
Plimbări în aer liber pentru a observa fenomenele caracteristice
anotimpului toamna pe strada instituţiei, în parcul muzeului din apropiere.
Participarea la diverse concursuri, festivaluri organizate on-line cu
tematică de toamnă.
Sărbătorirea Zilei Mondiale a Educației
All together ... now
Activitate de art-terapie cu copiii la grupe /clase pentru marcarea Zilei
Educației în cadrul Parteneriatului Strategic Erasmus + All together
Demararea protocoalelor de parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Bihor
și ISU Bihor
-activitate de educaţie rutieră
Erasmus days la C.Ş.E.I.”Cristal” Oradea - demararea activităților din
cadrul parteneriatelor strategice Erasmus + All Together şi I am unique
Ziua mondială a spălatului pe mâini
16 Noiembrie - Ziua Internaţională a Toleranţei
Acţiuni în parteneriat cu instituţii din învăţământul de masă
Săptămâna Educației Globale
Acțiuni S.N.A.C.*
Acţiuni în cadrul proiectelor şi parteneriatelor derulate la nivelul instituţiei
1 Decembrie – Ziua Națională a României –
Expoziție lucrări practice - Ţara mea frumoasă

12.

Decembrie 2020

3 Decembrie - Marcarea Zilei Pesoanelor cu Dizabilități

13.

Decembrie 2020

14.

Decembrie 2020

Serbări de Crăciun *
În așteptarea lui Moș Crăciun!
Bucurii de Crăciun
1. Acțiuni în parteneriatele cu diferite instituții
2. Participarea la Festivalul concurs Naşterea Domnului – dar de
Crăciun cu spectacol de colinzi şi expoziţie de lucrări*

15.

Decembrie 2020

16.

22 Ianuarie 2021

17.

29 Ianuarie 2021

18.

Ianuarie 2021

19.

Ianuarie 2021

20.

Februarie 2021

21.

Februarie 2021

22.

Februarie 2021

23.

Martie 2021

24.

Martie 2021

25.

22 Martie 2021

26.

Martie 2021

27.

Aprilie 2021

28

22 Aprilie 2021

29.

Aprilie 2021

30.

Mai 2021

31.

10 Mai 2021

32.

21 Mai 2021

33.

31 Mai 2021

- Acțiuni în proiecte umanitare*
- Sculați gazde , nu dormiți! (mers la colindat la divese instituții locale
I.S.J., primărie, C.J., etc.)
24 Ianuarie- Mica Unire
Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română – spectacol artisitic*,
expoziţie cu lucrări
Ziua contra violenței în școală - 30 Ianuarie
Acţiune în colaborare cu poliţistul de proximitate
-Acțiuni pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor în proiectele și
parteneriatele educative de la nivelul instituției
Natura, prietena mea!
Plimbări, excursii, vizite pentru a observa fenomenele caracteristice
anotimpului iarna pe strada instituţiei, în parcul muzeului din apropierea
instituţiei
Acţiuni de Pază şi Stingere a Incendiilor
Acţiune demonstrativă cu copiii şi personalul instituţiei - exercițiu de
evacuare în cadrul parteneriatului cu ISU
Manânc sănătos, să cresc mare și frumos
Activitate comună, interactivă : asistentă medicală – părinţi – copii educatoare
Acţiuni de participare a copiilor la viaţa culturală a oraşului*
- la spectacolele Teatrului de Păpuşi “Arcadia”
- la diverse expoziții
E ziua mamei! – serbări și acțiuni comune cu mamele copiilor din
instituție pentru marcarea Zilei Femeii*
Prietenul meu, poliţistul - întâlnire cu poliţistul de proximitate
Jocuri de mişcare pentru consolidarea regulilor de circulaţie.
Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei - 22 martie, în proiectele derulate la
nivelul instituţiei
Să cunoaștem și să iubim animalele! – vizită la grădina zoologică din
localitate, la Liceul Don Orioni, la Centrele de de echitație Il cavalino,
Kids Land Ineu*
Hristos a înviat pentru noi! – acțiuni în proiectele educative și în
parteneriatele cu biserica*
Activităţi de art-terapie - confecţionare de diverse obiecte ornamentale.
Acțiuni de marcare a Zilei Mondiale a Pământului (22 Aprilie) în cadrul
proiectelor şi parteneriatelor care se derulează la nivel de instituţie,
activitate S.N.A.C.
Să ne cunoaştem oraşul - plimbare prin Oradea cu tramvaiul, vizitarea
unor atracţii turistice din oraş*
Primăvară, primăvară, bun venit la noi în ţară
Plimbări în aer liber
Participarea la festivaluri, concursuri cu tematică specifică*
Activități de marcare a Zilei Europei (9 mai)
Activități SNAC*
Ziua Mondială împotriva obezității - 23 Mai
Activități sportive, activități de nutriție corectă
1 Iunie în sărbătoare!
Acțiuni în parteneriat S.N.A.C.
Ieșiri în natură, vizite.

34.

Iunie 2021

35.
36.

Iunie 2021
Septembrie 2020
Iunie 2021
Septembrie 2020
Iunie 2021

37.

Săptămâna Hellen Keller – sărbătorim cu familiile copiilor
Vine vara, bine-mi pare ! - serbări de vară*
Teatru de păpuşi*
Activitate in parteneriat, se derulează ocazional
Teatru experienţial*

*Activităţile marcate se vor desfăşura respectând prevederile legale aflate în vigoare la momentul organizării şi
derulării acestora, fiind adaptate situaţiei prezente

