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CALENDARUL ACTIVITATILOR  EDUCATIVE

ANUL SCOLAR  2020-2021
Nr.crt. Componenta 

educativa
Tema activitatii Obiective urmarite Modalitati de 

realizare
Data/
Perioada 

Responsabili

1. Educatie civica ,,Sa mancam 
sanatos !’’- Ziua 
mondiala a 
alimentatiei

-cunoasterea 
importantei unei 
alimentatii sanatoase.

-vizionare PPT ;
-expozitie tematica.

17 
octombrie

Consilier 
educativ
Prof. 
biologie

2. Educatie 
patriotica

,,Sa nu uitam 
ororile 
razboiului !’’- Ziua 
Holocaustului

-cunoasterea 
importantei Zilei 
Holocaustului.

-dezbateri, concurs 
tematic, prezentare 
PPT.

octombrie Consilier 
educativ
Prof. istorie

3. Educatie 
artistica

,,Halloween-
festival’’

-cunoasterea 
civilizatiei spatiului 
anglo-saxon.

-confectionare masti,
felinare ;
-concursuri tematice.

31 
octombrie

Consilier 
educativ
Prof. lb. 
engleza



4. Educatie civica ,, Toleranta si 
intoleranta  in 
Europa’’- Ziua 
Internationala 
pentru Toleranta

-cunoasterea 
semnificatiei acestei 
zile;
-constientizarea 
efectelor tolerantei in
spatiul european .

-postere cu tema 
propusa;
-prezentare referate, 
dezbatere.

13 
noiembrie

Consilier 
educativ
Responsabil 
comisie 
violenta

5. Educatie civica ,,Drepturile 
copilului, drepturile
omului’’- Ziua 
Internationala a 
Drepturilor 
Copilului

-cunoasterea 
drepturilor copilului.

-postere, prezentare 
PPT.

 noiembrie Consilier 
educativ
diriginti

6. Educatie 
patriotica

,,1 Decembrie’’- 
Ziua Nationala a 
Romaniei

-cunoasterea 
importantei 
desavarsirii unitatii 
nationala a poporului 
roman.

-referate, dezbatere ;
-concurs tematic ;
-minirecital de 
cantece, poezii 
patriotice (pe clase/ 
grupe).

 decembrie Consilier 
educativ
Prof. istorie
Prof. lb. 
romana
Prof. muzica

7. Educatie 
pentru 
voluntariat /
Educatie 
religioasa

,, Daruind, 
primesti!’’

-ajutarea copiilor 
proveniti din familii 
sarace, prin daruirea 
unor cadouri;
-cunoasterea 
traditiilor si 
obiceiurilor crestine.

-campanie de 
strangere de ajutoare 
materiale pentru 
copiii defavorizati ;
-activitate in cadrul 
parteneriatului 
educational cu 
Biserica

 decembrie Consilier 
educativ 
responsabil 
SNAC
Diriginti
Prof. Religie



8. Educatie 
cultural-
artistica

,,O, ce veste 
minunata !’’-
serbare de Craciun

-cunoasterea 
semnificatiei 
Craciunului.

-program artistic (pe 
clase/ grupe)

 decembrie Consilier 
educativ
Educatoare 
Invatatori
Diriginti
Prof. religie
Prof. muzica
Prof. lb. 
romana
Prof. lb. 
straine

9. Educatie 
cultural-
artistica

,,Eminescu, poet 
national’’

-cunoasterea vietii si 
operei marelui poet.

-sezatoare literara- 
activitate (pe 
clase/grupe)

 ianuarie Consilier 
educativ
Prof. de lb. 
romana

10. Educatie 
patriotica

,, Hai sa dam mana 
cu mana !’’-Ziua 
Unirii

-cunoasterea 
importantei actului 
istoric de la 24 
ianuarie 1889.

-prezentare PPT ;
-concurs tematic ;
-expozitie desene ;
-prezentare referate-
dezbatere.

  ianuarie Consilier 
educativ
Prof. istorie

11. Educatie 
tehnic-
stiintifica

1 martie- Ziua 
Martisorului, 8 
martie- Ziua 
Mamei

-cunoasterea 
obiceiurilor si 
traditiilor laice ;
-exprimarea dragostei 
fata de mama.

-expozitie de 
martisoare, felicitari.

 martie Consilier 
educativ
Educatoare 
Diriginti
Invatatori



12. Educatie civica ,,Ziua 
Internationala a 
Scriitorului’’

-cunoasterea valorilor 
nationale.

-activitate socio-
culturală

 martie Consilier 
educativ
Prof. lb. 
romana

13. Educatie 
cultural-
artistica

,,Francofonia si 
valorile ei’’-Ziua 
Internationala a 
Francofoniei

-cunoasterea spatiului 
francofon.

-prezentare PPT ;
-expozitie desene ;
-carnavalul 
francofoniei ;
-minirecital cantece 
si poezii in lb. 
franceza.

 martie Prof. de lb. 
franceza

14. Educatie 
ecologica

,,Un mediu mai 
curat, o viata mai 
buna !’’-Ziua 
Pamantului

-cunoasterea 
semnificatiei acestei 
zile.

-prezentare PPT ;
-expozitie tematica ;
-dezbatere.

 aprilie Consilier 
educativ
Prof. 
geografie/ 
biologie

15. Educatie civica ,,9 Mai, Ziua 
Europei’’

-cunoasterea 
semnificatiei acestei 
zile.

-prezentare PPT ;
-expozitie de desene.

 mai Consilier 
educativ
Prof. istorie/
geografie

16. Educatie civica ,, 15 Mai- Ziua 
Mondiala a 
Familiei’’

-apropierea elevilor 
de familie, de valorile
ei ;
-implicarea parintilor 
in viata scolara a 
elevilor, mai ales a 

-prezentare referat, 
dezbatere , vizionare 
filmulete educative, 
chestionare (si in 
cadrul comitetului de
parinti pe scoala).

 mai Consilier 
educativ
Prof. resp. 
Comitetul de
parinti
Diriginti



celor cu probleme de 
comportament.

invatatori

17. Educatie 
cultural-
artistica

,,Impreuna de Ziua
Copilului’’-1 iunie

-marcarea importantei
acestei zile prin 
organizarea unor 
activitati sportive, 
artistice, recreative.

-concursuri sportive ;
-expozitie de desene.

 iunie

   Director,                                              Coordonator programe si proiecte educative școlare și extrașcolare,

Prof. SOARE ANDA                                       înv. Cîmpeanu Ana


